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Pozor, mladi bralci in bralke osnovne šole Prule!  

 

Letos smo naše Iskrice malo preoblekli. Nadeli smo nova 

imena rubrik, prevetrili žepe, predvsem pa izkoristili vašo 

ljubezen do telefonov, tablic, računalnikov in nastale so e-

Iskrice! V njih se bodo iskrili intervjuji, ankete, napete zgodbe, 

ocene knjig in filmov, slastni recepti, nenavadna dejstva, 

nasveti …  

Vse to in še več vas čaka na naši spletni strani in v tiskani 

oblik. Vse seveda pod zabavnimi in domiselnimi imeni rubrik.  

Berite nas, predvsem pa vabljeni k sodelovanju. Več pa v 

Zadnjem grižljaju :-) 

 

Teja Kavčič 
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Intervju z ravnateljico,  

gospo Majo Mehle 

 

Kot najbrž že veste, imamo na šoli novo ravnateljico.          

Ker smo vsi radovedni, kdo je, smo se odločili, da naredimo 

ta intervju. V njem boste izvedeli, kaj ravnateljica rada 

počne, kakšni so njeni načrti s šolo ... Vabljeni k branju!  
   

 

 

Kako bi na kratko opisali našo šolo - kakšno je 

vzdušje, kakšni se vam zdimo učenci in 

učenke, kakšni so učitelji? 

Stara šolska stavba in lokacija šole ob 

Ljubljanici naredi vzdušje šole posebno, zelo 

privlačno. Učenci in učitelji so takšni kot na 

vsaki šoli - nekateri učenci delajo več, drugi 

manj, nekateri so bolj strpni, nekateri manj … 

 

Predstavljava si, da mora ravnateljica bedeti 

nad celo šolo, torej ne le nad delom učiteljev 

in učencev, ampak tudi poskrbeti, da nam je 

toplo, da nismo lačni. Kako izgleda en vaš 

običajni delovni dan? 

S pomočnico in po potrebi z drugimi 

zaposlenimi se pogovorim o predvidenih 

dogodkih, ki nas čakajo ta dan. Vsak dan 

pregledam elektronsko pošto, po potrebi 

odgovorim nanjo, podpišem veliko raznih 

dokumentov. Moram poskrbeti za plačevanje 

računov, da so potrebni dokumenti 

pripravljeni in poslani do določenega datuma 

… Na splošno, da vse teče po Letnem delavnem 

načrtu šole. 

 

Ali ste dosegljivi tudi za učence? Ali lahko npr. 
če imamo težavo, pridemo do vas in kako? 
 

Da, čeprav ravnatelj oz. ravnateljica nima 

takega stika z učenci kot učitelji. Zato v 

primeru, da ima učenec ali učenka težave, 

najprej pristopi k učitelju. Kasneje pa lahko 

tudi k meni. 

 

Ali načrtujete kakšne spremembe na naši šoli 

že v tem šolskem letu? Če ja, katere? 

Na šoli načrtujemo predvsem materialne 

spremembe. V nekaterih razredih bomo 

namestili nove roloje na oknih. Na malem 

igrišču bomo morda postavili nova igrala. Za 

veliko igrišče pa načrtujemo, da bomo dele 

kamnitih stopnic oblekli v les, mogoče okrog 

velikih dreves postavili lesene klopce. Dela na 

igrišču naj bi se izvedla spomladi. 

 

 

 

 

 

Zanima nas 



Novost je likovna učilnica v galeriji. Kaj je 

spodbudilo to idejo? 

Seveda smo potrebovali novo učilnico zaradi 

pomanjkanja prostora, saj je v letošnjem 

šolskem letu na šoli en oddelek več kot lani. S 

tem, ko imamo galerijo, smo pridobili še eno 

učilnico. Idejo je podala ga. Suzana Zgonec, 

učiteljica likovne umetnosti. 

 

Kaj radi počnete v prostem času? 

V prostem času rada ustvarjam na različne 

načine, sploh pa rada šivam.   

 

Kakšno je vaše mnenje o telefonih? 

Strinjam se s smiselno uporabo telefonov npr. 

da učenci pokličejo starše, če se dogovarjajo za 

prevoz. Ne strinjam pa se z njihovo uporabo v 

šoli za igranje igric, sploh pa ne s snemanji in z 

objavami vsega mogočega na družabnih 

omrežjih. Razni posnetki so velikokrat povod 

za konflikt.  

 

Kakšno glasbo radi poslušate? 

Rada poslušam slovensko pop glasbo, 

popevke, najraje pa imam tišino (smeh). V 

splošnem nisem ravno ljubiteljica modernih 

stilov glasbe. 

 

Kaj pa ste si mislili o domačih nalogah, ko ste 

sami obiskovali osnovno šolo? 

Domače naloge sem spoštovala in vedno 

razumela njihov pomen – da snov utrdimo, da 

se naučimo. Zato se moj pogled na domače 

naloge in učenje ni spremenil. Razumem pa, da 

naloge niso ravno najljubša stvar pri mladih. 

Vem, da za neko nalogo lahko nekdo porabi le 

30 minut, drugi pa za enak del nalog tudi tri 

ure. Pa vendar domača naloga ima svoj namen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ravnateljičini pisarni 

 

Ali uporabljate družbena omrežja? Kaj si 

mislite o njih? 

Sama sicer uporabljam Facebook, ampak le za 

kakšne ustvarjalne nasvete. Problem je, ker 

družbena omrežja ljudje tudi zlorabljajo in 

uporabljajo nepremišljeno, na njih objavljajo 

neprimerne slike, posnetke oz. besedila. Ob 

taki uporabi so neprimerna in nevarna 

predvsem za mlade. Seveda pa so ob smiselni 

rabi uporabna za komuniciranje, širjenje 

prepoznavnosti, iskanje nasvetov.  

 

Teja Kavčič in Tara Plevnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj pred objektiv 

 



 

 

 

 
Dobrodošli v rubriki (Skupaj) skozi strani. Verjamem, da niste vsi bralci knjižni molji, 

a vam vseeno predlagam, da malo  pokukate v to rubriko, seveda pa si dobro 

preberite to rubriko tisti, ki z veseljem berete dobre knjige. Tukaj bodo zapisane 

kratke predstavitve raznoraznih knjig,  primernih za različne starosti. 

 

 

Riggs Ransom  

Otok nenavadnih otrok 

Jacob  po skrivnostni smrti svojega dedka postane odločen, da bo 

prišel do konca vsem vprašanjem o dedkovih zgodbah. A to lahko 

stori le če se vrne na kraj njegovega otroštva -otok ob britanski 

obali. Tam zaide v časovno zanko in spozna kraj, kjer je živel njegov 

dedek. Tam živijo posebni otroci in ker živijo v časovni zanki, so 

lahko stari tisočletja, a še vedno izgledajo mladi. Jacob tam spozna 

dekle, v  katero se zaljubi. To pa ni vse, pomagati mora posebnim 

prijateljem, da se ubranijo pred votleži in človečnjaki ... 

 

 

Roald Dahl 

Čarovnice 

Deček na počitnicah pri stari mami na Norveškem posluša 

nenavadne zgodbe o čarovnicah. Izve, kako jih prepoznati in kako 

ravnati v primeru, da bi kakšno srečal. Nato se v Angliji po 

naključju znajde na njihovem velikem shodu. Prisluškuje 

strašnemu načrtu Velike čarovnice, po katerem naj bi na mah 

iztrebile vse otroke na Otoku. Ko udeleženke shoda prisluškovalca 

odkrijejo, se neha življenje, kot ga je poznal doslej ... 

 
 

(Skupaj)  

skozi strani 

Ocena: 5/5  
Starost: 11 + 

 

Ocena: 4,5/5  
Starost: 9 + 

 



Eva Ibbotson 

Potovanje do reke morja 

Mlado in čedno dekle Maia je še pred kratkim samevala kot sirota. 

Toda v tej knjigi se že potepa po bregovih reke Amazonke. Kmalu 

namreč ugotovi, da ima tam daljne sorodnike, ki jih sploh ne 

pozna. Ampak za tako spremembo je bila pripravljena storiti vse 

tudi opustiti šolanje. V nevarni džungli najde prijatelje in kmalu se 

v naravi znajde, kot da bi tam živela že od nekdaj. Knjiga se mi zdi 

zelo zanimiva, saj se lahko postaviš v kožo Maie, si želiš tako 

zanimivo življenje, kot ga ima ona, in se ob enem bojiš zanjo, saj 

se nekako velikokrat znajde v nevarnosti ... 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena: 4/5  
Starost: 9 + 

 

Seznam  

NAJBOLJ  

IZPOSOJENIH  

KNJIG  

v šolski knjižnici  

od 1. 9. do 6. 11. 2017 

1. Gravža   

2. Minecraft: Priročnik za bojevanje  

3. Minecraft: Priročnik za gradnjo  

4. Košarkar naj bo!  

5. Kako zorijo ježevci 

6. Alica v nori deželi  

7. Velecirkus Argo  

8. Kam pa kam, kosovirja?  

9. Aličine dogodivščine v čudežni deželi 

10.  Matilda  

11.  Drejček in trije Marsovčki 

12.  Mehurčki 

13.  Županova Micka 

14.  Blazno resno o šoli  

15.  Tintin v Ameriki  

16.  Garfield na sprehodu  

17.  Brata Levjesrčna  

18.  Zguba dnevnik: zgodbe ne preveč   

 priljubljene žurerke  

19.  Majnice: fulaste pesmi  

20.  Tine in Bine: Nenavadne iznajdbe  

 skozi zgodovino  
Knjižničar Gregor Škrlj 

Tara Plevnik in Teja Kavčič 

https://www.google.si/search?sa=X&rlz=1C1GGRV_enSI751SI751&biw=1366&bih=637&q=eva+ibbotson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQuKiuzNE1W4tTP1TcwKbS0LNKSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnILwIAFxrV1TkAAAA&ved=0ahUKEwj4utv-9tTWAhXCa5oKHaabAioQmxMIgQEoATAN


 

 

 

 

 
       Intervju z Ulo Ložar 

Svoje znanje bi prenašala na mlajše 

Ula Ložar je 15. novembra 2014 nastopila na Mladinski pesmi Evrovizije s pesmijo Nisi 

sam/Your Light, ki sta jo spisala Raay in Marjetka Vovk. Ula Ložar se je z 29 točkami uvrstila 

na 12. mesto. To je bil prvi nastop Slovenije na tem tekmovanju. Ula je pevka, ki je stara 16 

let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ula, si zelo mlada, a smo že velikokrat slišali 

zate. Na otroški Evrovizji leta 2014 si dosegla 

odlično 12. mesto. Bila si tudi prva slovenka, 

ki je tekmovala na otroški Evrovizji. Kakšni so 

tvoji spomini na Evrovizijo? 

Na Evrovizijo imam res lepe spomine. Spoznala 

sem ogromno prijateljev in mojih vrstnikov iz 

drugi držav. Dobila sem pa tudi veliko novih 

izkušenj. 

 

Kakšni so občutki, ko stojiš na tako velikem 

odru, pred ogromno publiko? 

Vse skupaj je bilo zelo prijetno. Tudi dvorana je 

bila zelo prijetna. Pred Evrovizijo nisem mislila 

le na tremo. Pravzaprav sem se prepustila 

uživanju. Publika je bila res prijazna in odlična.  

Kako zdaj gledaš na Evrovizijo? 

Evrovizijo še zdaj spremljam. Res sem vesela, 

da je za mano nastopila Lina. Zanjo sem 

navijala tako kot vsa Slovenja. 

 

Zdaj pa poješ uvodno špico pri mladinski 

popularni seriji Soy Luna (Jaz sem Luna). Ali si 

zadovoljna s pesmijo in z njeno izvedbo? 

Ja, s pesmijo sem res zadovoljna. S fantoma iz 

BQL smo bili res prava ekipa. Tudi sama rada 

gledam Soy Luno. Ko sem na televiziji, v uvodni 

špici te serije, prvič slišala svoj glas, je bil res 

neverjeten občutek. Pogledala sem jo tudi v 

španščini. 

 

Kaj je potrebno, da postaneš dober pevec? Ali 

se v prihodnosti vidiš kot pevka? 

Da postaneš dober pevec, je potrebna 

predvsem vaja. Potreben je pa tudi talent. V 

prihodnosti bi rada postala učiteljica petja. 

Svoje znanje bi rada prenašala na mlajše. 

 

Hvala za intervju. Veliko sreče in uspehov v 

prihodnosti.                                                      

 
 

Dea Oven 

Mikrofon 

Vir: 
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=i93M%2fqxC&id=C4F45C3E060BF88870AAE
D5AE9CE65B577062913&thid=OIP.i93M_qxCsWgs6H9Lj-
HPEAEsC0&q=ula+lo%c5%bear&simid=608011940423077825&selectedIndex=13&ajaxhist=0 



 

 

 

 

 

L a ž n i   p r i j a t e l j i , frenemies 

 

V obdobju odraščanja se pojavi veliko težav. Starši, šola, učenje, 

prijatelji, učitelji, zaljubljenost, mozolji ... 
 
 

Mislim, da vsi poznamo oziroma smo že imeli vsaj enega lažnega 

prijatelja. Lažni prijatelji so ponavadi lažne prijateljice. Dekleta so 

namreč lahko zlobna, fantje pa zgolj nesramni. Torej lažni prijatelji 

seveda niso pravi prijatelji, temveč priliznjenci, ki iščejo le pohvale in 

dobra mnenja. Če si namreč dober prijatelj, rad od svojega prijatelja 

slišiš resnico, pa če tudi ni dobra. In za take prijatelje je vredno 

zapravljati svoj čas in čustva. Lažni prijatelji pa so ponavadi lepi, 

navzven prijazni, zabavni. Sami pa hrepenimo po njihovi družbi in 

pohvalah. Najbolj nam je pomembno njihovo mnenje in običajno nas 

najbolj prizadenejo. Morda vam je kaj takega znano? Ste šele zdaj 

ugotovili, da imate tudi sami takega prijatelja? Vi sami morate biti 

dovolj močni, da se ločite od njih, si najdete boljše, iskrene prijatelje 

in lažnim pustite, da opravljajo in se igrajo s čustvi drugih, ne naših. 

 

 

R e z a n j e 

 

Verjetno nekateri od vas tako ali drugače poznate to 

besedo, ki je težava pri na žalost vedno več najstnikih. 

Najstniki ponavadi v tem vidijo izhod za nekatere težave. A 

na žalost to, da poškodujemo sami sebe, ne reši nobene 

težave, kvečjemu samo naredi kakšno več. Te težave 

povzročijo morebitne brazgotine, ki ostanejo od rezanja. Te 

pa lahko seveda kdo opazi. Nekateri se ob takem početju 

počutijo manj krivi, občutijo olajšanje, saj imajo občutek, da 

so že plačali svojo kazen. Vsi se moramo vsaj zavedati, da 

tako početje ni dobro in da je lahko zelo nevarno. Vedeti 

moramo tudi, da seveda obstaja druga možnost. 

Razmišljamo 



Z a l j u b l j e n o s t 

 

Za nekatere je morda to privlačen, zanimiv ali pa sila neroden naslov. 

Ampak tako pač je, vsi najstniki se enkrat zaljubijo, nekateri bolj zgodaj, 

nekateri malo kasneje. Na koncu se za vsakega najde pravi/prava. 

Zaljubljenost je čustvo, ki ga občutimo, ko nas nekdo privlači, se nam 

zdi zabaven, prijazen ... vsak pa na to čustvo odreagira po svoje. 

Nekateri se tega sramujejo in se bojijo to seveda pokazati. Spet drugi 

pa to veselo pokažejo in naglas povejo vsem. Z drugim seveda ni nič 

narobe, razen če se oseba na drugi strani ne strinja. Tako je v veliko 

primerih. Da se nesrečno zaljubiš, je namreč takrat, ko te drugi ne mara 

oz. mu nisi všeč. Ampak tako pač je. Seveda pa nas to pripravi, da čim 

bolj cenimo pravo, iskreno ljubezen. 

 

Zgodba: Max Greendoff 

 

Vabimo vas k branju napete zgodbe o Maxu Greendoffu. A tokrat vam ponujamo le nekaj 
vrstic, ostalo pa preberite na                         . 
 

1. ČAROVNIŠKA PALICA                                                                              

Na robu mesta Vienox je živela družina Greendoff. Gospod 

in gospa Greendoff z dvema otrokoma Maxom in Jenny. 

Njuna družina pa je bila vse prej kot normalna. Vsi Maxovi 

predniki so bili čarovniki, med njimi tudi on sam. Vsi potomci 

njegovega prapradeda Peta so bili slavni. Bilo je, kot da je šlo 

za nekakšno nalezljivo bolezen. Maxov prapraded je imel 

najmočnejšo čarovniško palico na svetu, nato pa jo je 

podedoval dedek Nigel. Njegova prababica je bila profesorica 

na srednji šoli X-magic (dokler je ni prežvečil zmaj), Maxova 

teta je izumila napoj in urok za ljubezen, njegov oče lahko je 

premagal uničevalca magičnih šol ... In tako so se njihova 

imena ali slike pojavljale povsod. V časopisih ni bilo niti tedna, 

ne da bi bilo v njem omenjen priimek Greendoff, pa če tudi je 

bil omenjen v eni sami samcati povedi. Na Maxov drugi rojstni 

dan je na nekdo potrkal na vrata, a ko je odšla mama  

pogledat, kdo je, ni bilo nikogar. Na tleh je ležal le ogromen 

paket. Na vrhu je bilo pismo, naslovljeno na Dialio in Marcusa 

(Maxova starša). Mama je odprla pismo, na katerem je pisalo:  

Najmočnejša palica 

 
Draga Dialia in Marcus, 
                                                                                              

lepo vaju prosim, da tale paket 
oddata Maxu, ko bo dopolnil 12 let.                                             
 

Z vsem spoštovanjem, 
L. Wilson 
 



L. Wilson je bil Maxov boter, a Dialii ni bilo jasno, zakaj ga 

Maxu ne bo dal sam na njegov rojstni dan. Paket je takoj skrila 

na podstrešje v staro zaprašeno omaro, kjer so počivale 

čarovniške knjige, stare približno trideset let. Natanko deset 

let pozneje je bi Max star dvanajst let. Deček se ni skorajda nič 

spremenil, le zrasel je za kak meter in pol. Še vedno je imel 

modre oči in svetle blond lase. Na nogi je še vedno imel 

majhno materino znamenje v obliki njegove čarovniške palice. 

Tisti dan sta Marcus in Dalia skoraj pozabila na darilo, ki ga je 

pred desetimi leti  dostavil  Maxov boter. A na darilo sta se 

spomnila šele, ko je Max omenil nekaj o njegovi izbrani 

čarovniški šoli. Marcus je stekel na podstrešje, umaknil nekaj 

zaprašenih škatel in odprl omaro. Iz nje je vzel veliko modro 

škatlo z velikim zelenim trakom, nato pa jo odnesel v dnevno 

sobo. Oče je škatlo položil k ostalim darilom in Max je 

potreboval le nekaj minut, da je opazil še eno darilo, ki ni bilo 

odprto.                                                                                                   

»Od koga je to?« je poln vznemirjenja vprašal Max.                                                                                                           

»To je od tvojega botra,« mu je odgovorila mama.                                                                                                                   

»Misliš od Lionela?« je še bolj poln vznemirjenja vprašal Max.          

»Ja,« je prikimal oče. »Boter jo je dostavil pred natanko 

desetimi leti. Na tvoj drugi rojstni dan,« je še dodal, »ampak 

ne sprašuj, kaj je notri. Tako ali tako tudi midva s tvojo mamo 

ne veva.«  

Max je zmedeno pogledal, saj je mislil, da se očka šali, po 

drugi strani pa Marcus ni znal lagati, prikrivati stvari ali se 

šaliti, zato je bil deček malo zmeden. Vzel si je trenutek časa 

za pomislek, nato pa začel divje odvijati modro škatlo. Bila je 

velika, Max pa je odvijal in odvijal in odvijal, ko je na dnu škatle 

zagledal dolgo podolgovato škatlo, ki ni bila zavita. Obrnil jo 

je na hrbtno stran in zagledal kuverto, ki je bila naslovljena 

nanj. Mali čarovnik se je spet zmedel, nato pa odprl kuverto 

in prebral pismo, ki je bilo v njej. 

 

            

 

Aja Tanko 

 

Se nadaljuje ... 



 

 

 

 

 

Od nekdaj so imeli otroci svoje superjunake. Zanimalo naju je, kako na junake 

gledajo prvi, tretji in peti razredi. Opazili sva, da se razmišljanje prvega in petega 
razreda zelo razlikuje ... 
 

Medtem ko imajo prvi razredi raje risane junake, kot so Minioni ter Miki Miška, je 

petim razredom bolj všeč znanstveno fantazijski junak Harry Potter. Tretji razredi pa 

zelo različno razmišljajo. Večina se je odločila za Harry Potterja, nekaj za Pink 

Panterja ter za Minione. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vprašali smo 

Lara Konestabo 

in Gaja Dornik 
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V tej rubriki boš našel nekaj preprostih ali priložnostnih receptov. Saj poznate ta občutek, 

ko si sit, a vseeno lačen? Ko se ti ne da učiti niti narediti naloge? Takrat je tukaj zate  naša 

rubrika Za prste obliznit. V naslednjih vrsticah si lahko prebereš nekaj receptov. 

 

ŠOKO MUSLIJI KOCKA  

   

 

 

 

 

 

MUG CAKE          

 

Mug cake je preprosta tortica, ki jo lahko pripravimo v skodelici. 

 

 

 

 

 

 

FRANCOSKI TOASTI (za dve osebi) 

 

To je preprost recept,  
ki ga lahko jemo sladkega ali slanega. 
 

Za prste obliznit 

Potrebuješ:  

 200 g temne ali mlečne čokolade 

 60 ml mleka 

 2 čajni žlički medu ali sirupa  

 300 g muslijev 
 

Najprej na majhnem ognju stopiš čokolado, vmes 

neprestano mešaš. Med mešanjem dolivaš mleko tako, da 

je čokolada bolj tekoča, a ne preveč. Ko je čokolada 

tekoča, dodaj še med ali sirup. Dokler je čokolada še 

vroča, dodaj muslije. Vse skupaj nanesi na krožnik. Naj bo 

debelo približno 5 cm. Počakaj, da se ohladi. Če želiš, 

dodaj po vrhu še barvne sladkarije. 

  

Vse te sestavine samo preprosto zmešamo v skodelico, 

tako da nastane gosta, a tekoča masa. Nato skodelico 

postavimo v mikrovalovno pečico. Tortico pečemo 1 

minuto na 900 stopinj.  

 

Najprej moramo v skodelico 
zmešati naslednje sestavine:  

 3 žlice moke  

 2 žlici sladkorja  

 1 žlica stopljenega masla  

 1 jajce  
 

Dea Oven 

Teja Kavčič 

Tara Plevnik 

Najprej v posodici zmešamo eno jajce in približno tri žlice 

mleka. Dodamo lahko tudi sladkor ali sol - po želji. V 

mešanico pomočimo toast in ga popečemo v ponvi, v 

katero smo prej dali malo olja. Toast vmes obrnemo in ga 

zlato zapečemo. To ponavljamo z novimi toasti, dokler 

nam ne zmanjka mase. 

 



 

 

 

 

Ste vedeli, da so našli 6 kg jurčka, ali da Albert Einstein ni nosil nogavic? 

Vse to in še več si preberite v tej rubriki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEverjetno  

Povprečen desetletni otrok potrebuje približno 20 minut, da zaspi. 

Titanik je skupaj držalo več kot 3 miljone kovic. 

 

Nekatere mavrice so videti kot, da bi imele samo odtenke rdeče barve. 

Prvi satelit v vesolju je bil velik kot napihljiva žoga. 

 

V mehiškem zalivu so se pojavile jate meduz, dolge 150 kilometrov. 

 

Nekateri nočni metulji nimajo "ust". 

 

Petek 13 je, ko se mesec začne z nedeljo. 

 

V sanjah lahko zaznavamo različne vonjave. 

Običajne sanje trajajo približno 20 minut. 

  

Neka bejzbolska ekipa si je umisila robote, ki zanje navijajo.  

 

Človeški obraz lahko naredi več kot 10 000 oblik. 

Jurij Fortuna 



 

 

 

 

 

Pravijo, da zvezde vse vedo. Da napovejo, kaj vse se bo zgodilo. 

No ja, mi vemo, da temu ni čisto tako, a vseeno vam v branje 

ponujamo opis nebesna znamenja.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Klara Tabakovič in Sara Mustafić 

Zvezde pravijo 

KOZOROG  
Preudaren, delaven, discipliran, 
organiziran, tradicionalen, skrben. 
 
MOTO: Uporabiti. 
 

STRELEC 
ZNAČILNOSTI: Optimističen, 
veseljaški, dobrovoljen, 
pošten, odkrit.  
 
MOTO: Videti. 

 

ŠKORPiJON  
Energičen, čustven, nagonski, 
vznemerljiv, obseden, 
destruktiven.  
 
MOTO: Obvladati. 

 

DEViCA  
Skromna, plaha, analitična, 
marljiva, bistra, urejena, 
razsodna, vidi le podrobnosti, 
ne pa celotne slike. 
 
MOTO: Dokazati, analirizirati. 

 

LEV 
Ustvarjalen, širokosrčen, dejaven, 
pogumen, domišljav, dejaven, 
dobro se izraža. 
 
MOTO: Hoteti. 

 

RAK  

Čustva, ljubeč, domiseln, previden, 
sočuten, čemeren, zaščitniški, 
tradicionalen.  
 
MOTO: Čutiti. 

 

TEHTNiCA  
Diplomatska, uglajen, miroljubna, 
sproščena, muhasta, lahkoverna, 
neodločna.  
 
MOTO: Primerjati.  
 

 

DVOJČEK  
Prilagodljiv, mnogostranski, 
komunikativen, želja po 
pestrosti v življenju. 
 
MOTO: Misliti. 

BiK 
Ljubitelj varnosti, topel, ljubeč, 
umirjen, praktičen, ljubosumen, 
občasno posesiven, zamerljiv. 
  
MOTO: Imeti. 

OVEN  

Energičen, dinamičen, raziskujoč, 
pustolovski, včasih malce sebičen, 
vihrav, nepremišljen.  
 
MOTO: Biti, obstajati. 

VODNAR 
Prijazen, izviren, rad pomaga 
ljudem. 
 
MOTO: Vedeti. 
 

RiBi  

Sočutne, razumevajoče, 
redkobesedne, živijo v iluzijah. 
 
MOTO: Verjeti. 
 



 

 

 

 
 

Himna 
 

Himna je simbol države, organizacije, skupine … Kot ste najbrž 

že sami ugotovili, naša šola nima šolske himne. Tako smo 

ugotovili, da je čas, da jo najdemo. In kdo drug bi najbolje 

napisal šolsko himno kot sami učenci? Če si ustvarjalen, je to 

odlična priložnost, da deliš svojo domišljijo in ustvarjalnost z 

nami. 

I.S.K.R.I.C.E.  organizirajo natečaj, pri katerem lahko pomagaš 

tako, da si tudi ti izmisliš besedilo, primerno za našo šolsko 

himno, in ga pošlješ na prulske.iskrice@gmail.com, na 

e.iskrice.urednistvo@gmail.com ali pa ga na listu oddaš 

razredniku. Pesem naj bo dolga vsaj štiri kitice, vsaka naj ima 

vsaj štiri verze. Upoštevaj značilnosti naše šole (starost, lega, 

oblika, učenci …). 

Časa imaš do 31. 1. 2018. 

Mogoče se bo prav tvoja pesem prenašala iz roda v rod na OŠ 

Prule.  

Maskota/lik 
 

Zamislili smo si, da bi na Iskricah imeli svoj lik, ki bi bil del naših 

stripov. Na                         v anketi (zavihek na sredi) glasuj za 

ime. 
 

Sodelovanje: 
kaj vas zanima, o čem še naj pišemo … 

 

Vabimo vas, da nam na                             na zavihku desno napišete 

vaše komentarje, ideje, kaj vam je všeč in kaj ne v naši reviji. 

Prebrali bomo vse vaše ideje in komentarje in jih tudi 

upoštevali. 

Ela Zaletel, Teja Kavčič, Tara Plevnik, Jurij Fortuna 

Zadnji grižljaj 


