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Ponovno smo med vami!  

 

Krepko smo že zakorakali v drugo polovico šolskega 

leta. Počasi se zaključujejo ocene, testov in spraševanj 

pa je sploh veliko. Toda na veliko dobre volje vliva 

končno malo sonca in toplote, vsekakor znak pomladi 

in bližajočega se poletja.  

Ekipa šolskih novinarjev je pripravila nekaj zanimivih 

vsebin v že znanih rubrikah. V 

Vabljeni k branju! 

 

Teja Kavčič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namesto uvoda 

? 

? 

? 

? 

? 
? 

? 

? 

? ? 

? 

? 
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Res je da, da ste letos novi na naši šoli, 

a po več kot pol leta ste verjetno že 

dobili nekaj prvih vtisov o naši šoli ... 

Prvi vtisi so zelo pozitivni. Učenci so zelo 

prijetni, delavni, upoštevajo pravila. 

Učitelji so zelo dobri. Prizadevajo si, da 

bi bili njihovi učenci uspešni. 

Kdo po vaše naredi šolo dobro oziroma 

odlično: učenci, dobri učitelji, oprema 

šole? 

Po mojem mnenju je šola odlična prav 

zaradi kombinacije vsega tega. Prijetni 

učenci, dobri učitelji, starši, ki 

sodelujejo. 

Pred kratkim smo izvedeli za 

dopolnitev šolskega pravilnika o 

uporabi mobilnih telefonov. Večino 

učencev je to pravilo razburilo, saj je 

mobilni telefon del našega življenja. 

Kakšno pa je vaše mnenje o tem? 

Učitelji učencem ne želimo prepovedati 

telefonov, želimo pa izboljšati zelo 

pomembne prijateljske vezi med njimi. 

Na primer med odmorom, ko se 

sprehajam po hodniku, mi je veliko bolj 

všeč, da vas vidim, kako se pogovarjate, 

ne pa da vsak zre v svoj ekran. Prvi vtisi 

so torej zelo dobri. 

Šolanje je izkušnja vsakega 

mladostnika. Med šolanjem vsak doživi 

lepe in manj lepe trenutke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bi morda lahko izpostavili kakšen 

spomin iz vaših osnovno šolskih dni? 

Moji spomini na osnovno šolo so 

vsekakor zelo lepi. Spomnim se, da nas 

je naš razrednik, ki je učil zgodovino in 

slovenščino, velikokrat peljal v gozd, kjer 

potem potekal pouk. Tako smo bili 

vedno veliko v naravi. Včasih smo odšli 

celo do jezera, tam smo brali, kuhali čaj 

... toda na žalost to zdaj ni več mogoče 

zaradi strogih pravil. 

Poleg dela je pomemben tudi prosti 

čas. Kako ga vi radi zapolnite? 

V svojem prostem času rada poslušam 

glasbo, se odpravim na sprehod po 

naravi, poklepetam s prijateljicami. 

Prosti čas pa rada preživim tudi z 

družino. 

Teja Kavčič, Tara Plevnik, Aja Tanko 

Zanima nas 
Intervju s pomočnico ravnateljice, gospo Petro Maček 



 

 

 

 
 

John Green 

KRIVE SO ZVEZDE  

Knjigo pripoveduje 17-letna Hazel Grace. Hazel ima raka na 

pljučih, zato mora s sabo neprestano prenašati jeklenko s 

kisikom in v nosu nositi cevki, ki napajata njena šibka pljuča. 

Čeprav ji to ni všeč, je to edino, kar jo ohranja pri življenju. 

Tako živi samotno življenje, dokler se njena mama ne odloči, 

da je Hazel depresivna. "Depresija ni stranski učinek raka. Je 

stranski učinek umiranja," ji odgovori hčerka, toda kljub 

vsemu upiranju se mora pridružiti podporni skupini. Tam 

spozna visokega, čednega svetlolasca Augustusa Watersa. Ta 

je preživel, a ga je stala izguba ene izmed njegovih nog. Hazel 

se takoj zaljubi vanj in on vanjo. Kmalu odkrijeta njun skupen 

hobi - branje. Hazel je tako rečeno obsedena z branjem knjige 

Vladar vseh Bolezni avtorja Petra van Houtna. Hazel že celo 

življenje poskuša dobiti odgovore za konec knjige, zato jo 

Augustus odpelje na Nizozemsko, kjer naj bi živel pisatelj. 

Tam Hazel izve, da se je Augustusu povrnil rak. Oba, Hazel in 

Augustus, zdaj umirata. Toda kot kaže nič niti smrtna bolezen 

ne bo prišla med njuno prijateljstvo. Kdo pa bo umrl prvi? 

 

Jacqueline Wilson 

VIKI, POGREŠAM TE 

Viki, razposajena in na sploh ukazovalna deklica, najboljša 

prijateljica sramežljive Jade, ki pa je tako rečeno njeno 

nasprotje. Seveda nasprotja vodijo v spor. Prijateljici se 

spreta na robu pločnika, nakar Viki v vznemirjenju 

nepremišljeno stopi na cesto "in potem avtomobil, cviljenje 

zavor, krik, KRIK, tišina." 

(Skupaj)  

skozi strani 

Ocena: 5 
Starost: 12 + 

 

Ocena: 4 
Starost: 9 + 

 



  

A. J. Butcher 

SREDNJA VOHUNSKA ŠOLA:  
TOVARNA FRANKENSTEINOV 
 

Tovarna Frankenstainov je prvi del zbirke knjig z naslovom 

Srednja vohunska šola. Knjiga vsebuje vse, kar bi potrebovala 

vsaka fantastična zbirka knjig - akcijo, zabavo, svet 

vohunstva, ljubezen in stalno napetost. Knjiga govori o na 

videz običajni zasebni šoli Deveraux, ki pa je v resnici šola za 

nadarjene najstnike z željo, da postanejo vohuni. ”Tisti, ki 

preživijo neizprosni izobraževalni program, bodo postali 

najboljše upanje sveta v boju proti zlobnim silam 

megalomanom in ponorelim tehnoteroristom. Neuspešnim 

bodo izbrisali spomin. Naj se učna ura začne.“ 

 
 
 
 

Jo NesbØ  

ČASOVNA KAD  
DOKTORJA PROKTORJA 
 

Doktor Proktor in njegova prijatelja Liza in Bulle, ki še 

obiskujeta osnovno šolo, se mu v tej knjigi pridružita pri novi 

dogodivščini. Ta se tokrat vrti okoli časovne kadi, s katero 

lahko potujemo v času. Le vzeti moraš kljukico za nos, 

časovno milo, se popolnoma potopiti v kad in si zamisliti kraj 

in čas, v katerega želiš potovati. Čez kratek čas vsi milni 

mehurčki popokajo in znajdeš se v drugem neznanem svetu. 

Doktor Proktor si tokrat želi rešiti svojo ljubezen. Liza in Bulle 

mu seveda pomagata, a vsi morajo biti previdni, da 

preteklosti ne spremenijo preveč in s tem poslabšajo 

sedanjost. Kje in kdaj bodo popokali milni mehurčki? 

 

 

 

 

Ocena: 4 
Starost: 10 + 

 

Tara Plevnik in Teja Kavčič 

Ocena: 5 
Starost: 9 + 

 

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
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


  

 

 

 

                                  EMA 2018 

Kot vsako leto RTV Slovenija priredi pevsko tekmovanje, na katerem tekmovalci 
pojejo avtorsko glasbo. Na letošnji Emi so tekmovali Nika Zorjan, BQL, Lara Kadis, 
Anabel, Gregor Ravnik,  Ina Shai, Indigo, KiNG FOO, ManuElla, Lea Sirk, Marina 
Martensson, MILA, Nuška Drašček, Orter, Proper in Tanja Ribič.  
 

Nagrado za najboljšo pesem je dobila Lea Sirk s skladbo »Hvala, ne!«, ki nas 

bo maja zastopala na Euroviziji na Portugalskem. Dobro sta se izkazala tudi 

Reiven in Vid Valič, ki sta vodila tekmovanje. 

 

Zmagi pa se je 

približala tudi Lara 

Kadis, ki je na koncu 

zasedla 2. mesto, ter 

BQL na 3. mestu. 

 

V razpredelnici so 

prikazane pesmi in 

števila mest, ki so jih 

zasedli tekmovalci. 

 

   

                       

 
 

 

 

Tanja Ribič 
 

Ljudje 14. 

ManuElla 
 

Glas 12. 

Anabel 
 

Pozitiva 13. 

KiNG FOO 
 

Žive sanje 8. 

MILA 
 

Svoboda 15. 

Orter 
 

Kraljica 16. 

Ina Shai 
 

V nebo 6. 

Proper 
 

Ukraden cvet 4. 

Indigo 
 

Vesna 7. 

Lara Kadis 
 

Zdaj sem tu 2. 

BQL 
 

Ptica 3. 

Nika Zorjan 
 

Uspavanka-Lullaby 9. 

Gregor Ravnik 
 

Zdaj je čas 11. 

Marina Martensson 
 

Blizu 5. 

Lea Sirk 
 

Hvala, ne! 1. 

Nuška Drašček 
 

Ne zapusti me zdaj 10. 

Mikrofon 

Tara Doles 

 



 

   

P r e p i r a n j e   s   s t a r š i 
 
 

Verjetno smo že vsi seznanjeni s tistim občutkom, ko se nam zdi, da nas 

nihče ne razume in da so vsi sebični in nepošteni, razen seveda nas. Temu 

bi lahko z drugo besedo rekli kar puberteta.  

Včasih se najstniki že zbudimo slabe volje, vsak dodatek temu pa nas še 

bolj razburi. Starši nas ne razumejo, so nepošteni, tečni, nerazumni ... vse 

te misli nam gredo po glavi. Toda nikogar še nikoli ni preletela misel, kaj 

pa se dogaja v glavah naših staršev. Razvajeni smrkavci verjetno ali pa kaj 

temu podobnega. Nekatere upornike včasih zapeče vest in popustijo. 

Drugi, ki so sicer prav tako v zadregi, preprosto ne morejo tvegati svojega 

ugleda in se opravičiti, zato ne storijo nič. Spet tretjim pa je čisto vseeno 

in še naprej razmišljajo o tem, kakšna krivica se jim godi. Vse to je v redu, 

saj nas bo tako obnašanje slej ali prej minilo.  

Naslednja stvar, ki jo tudi vsi poznamo, pa so posledice na naša dejanja 

oz. kazni. Kazen je ponekod samo stalna slaba volja in nič pomoči in uslug 

staršev. Drugod pa se določi izrecna kazen. Nič televizije, nič telefona, nič 

žepnine ali pa izgini v svojo sobo in se ne vrni, dokler jaz tako ne rečem - 

to se nam zdijo najhujši stavki, kar jih bodo kdaj naša ušesa slišala. 
 

  

 

Prepiranje s prijateljicami/prijatelji 

Verjetno se nam je že zgodilo, da smo se skregali s prijateljico 

ali prijateljem. Dekleta smo pogosto pogrupirana. V skupini je 

vedno ena, ki želi biti glavna, želi imeti nadzor na vsemi in želi si 

biti najbolj priljubljena. Želimo si njihovih pohval. Čez nekaj časa 

ugotovimo, da so opravljivke. Želimo oditi iz te družbe, saj se v 

njej ne počutimo več dobro, a ne želimo oditi zelo opazno, saj 

vemo, da bo vse "prijatelje" obrnila proti nam.  

NASVET: Ne pristopamo proti njej (opravljivki) in tako tudi ona 

ne bo pristopala k nam. 

Razmišljamo 

POČUTJE:  osramočeno 🤕    žalostno 😪   ogoljufano 🙁   jezno 😖 
 



 

Kaj naj naredim, ko/če imam probleme 

(s šolo, prijatelji, starši …; če je kdo do mene nasilen)? 
 
 
 

1. Jih zaupam svoji najboljši prijateljici/prijatelju. 

 

 

 

2. Se pogovorim s starši ali z najboljšim učiteljem oz. z odraslim, 

         ki mu zaupam. 

 

 
 

3. Poiščem pomoč pri ljudeh, ki me sicer ne poznajo,  

         me pa razumejo in mi želijo pomagati:  

 

 
 

 

 

 

4. Spletni portali 

 

 

 

TOM telefon 
 

116111 
www.e-tom.si 

 

Telefon 

MLADI MLADIM 

01/510-16-75 

SOS telefon 

za ženske in otroke - 

žrtve nasilja 
 

080 11 55  

www.drustvo-sos.si 

 

To sem jaz 

www.tosemjaz.net 

Svetovalnica Kameleon 

svetovalnicakameleon.si/category/otroci/ 

 

http://www.e-tom.si/
http://www.drustvo-sos.si/
http://www.tosemjaz.net/
http://svetovalnicakameleon.si/category/otroci/


Zgodba: Max Greendoff 
 

 

 

Pred nami je nadaljevanje zgodbe s prve številke ... 

 

Ko je Max prebral pismo do konca, je takoj začel odvijati 

paket. Ko ga je odvil, je zagledal novo čarovniško palico. 

Boter mu je podaril najmočnejšo palico, kar jih je. Bil je vesel, 

njegova starša pa sta bila besna na Maxovega botra, ker mu 

je podaril tako pomembno darilo.   

 

2 leti kasneje 

Družina Greendoof se je selila že petič ta mesec.  

Bežali so pred zlobneži, ki so hoteli Maxovo mogočno 

palico. Najbolj od vseh si je palico želel Donovan, največji 

zlobnež kar so jih čarovniki tistega časa poznali. Na tisto 

noč, ko so se Greendoofi začeli spet seliti, so jih Donovan 

ter njegova vojska našli. Uroki so začeli prihajati iz povsod, 

a ker so bili vsi člani družine hitri, so se jim spretno izognili. 

»K vhodu v hišo vsi! Takoj!« se je drl Maxov oče. Vsi so stekli k vratom in si našli skrivališče. Tako 

so vsi štirje Greendoofi začeli napadati nazaj. Max je bil najbolj spreten in v nezavest je spravil največ 

Donovanovih sledilcev. Ko jih je ostalo le še nekaj, je Max zavpil: »Mama, oče, Jenny, rad vas imam!«  

in stopil je na sredino ceste in svojo palico zapičil v tla. Iz tal je prišel močen snop modre svetlobe in 

vsi vključno z Donovanom so padli na tla. Donovan se je lažno zasmejal, v njegovem smehu pa je bilo 

lahko zaslišati prezir. »Tako mlad, ampak tako močan. Neverjetno,« je zašepetal Donavan in vstal.  

»Ampak mladi Greendoof, še vedno sem in vedno bom mogočnejši od tebe!« nato je uperil palico 

naravnost v Maxa in ga paraliziral. Zlobno se je zakrohotal. Nato se je obrnil in palico uperil v Maxovo 

družino. Zašepetal je smrtonosen urok in iz njegove palice je švignil curek rumene svetlobe. Max je 

bil takrat neverjetno osredotočen in hiter, saj se je premaknil, prijel svojo palico in s svojim urokom 

prestregel njegovega. Donovan takrat ni dojel, kaj se je zgodilo, saj še nihče nikoli ni v tako kratkem 

času prešel čez fazo negibnosti.  

»Kako si to storil?« je ves prestrašen spraševal Donovan. Max mu ni odgovoril na vprašanje, le 

izstrelil je močan urok, ki človeka spravi v nezavest. In ga tudi je. Max je bil vesel in takoj je stekel k 

svoji družini ter jih objel.  

Donovana in njegovo nezavestno vojsko so tako še istega večera spravili v čarovniški zapor. In od 

takrat, ko je Max porazil Donovana, je v čarovniškem svetu zavladal mir.   

Najmočnejša palica 
 

Dragi Max,  

kot sam veš imam tri sinove, a 

nobenemu od njih ne zaupam tako, 

kot zaupam tebi. Ko boš odprl to 

škatlo, boš po vsej verjetnosti to dojel 

tudi sam. Od tega dneva dalje nikoli 

več ne smeš pomisliti, da bi komu 

škodoval, velja? Upam, da ti bo 

darilo všeč.   

Vse najboljše še enkrat,   

 tvoj boter.  

Aja Tanko 



 

 

 

 

 

Dobrodošli k branju nove ankete, ki je povezana s praznikom, ki je sicer že precej 

za nami. A nič zato. Ta praznik je za mnoge otroke vesel in barvit. Radi ga imamo 
zaradi različnih razlogov, a važno je le, da ga radi proslavljamo. Mnogi pa sploh ne 
vejo, kakšna je preteklost tega praznika in čemu je ustanovljen.  
 
 

Pustne navade segajo 2000 let v preteklost, v čas starega Rima, ko 

so praznovali prihod novega leta in se ob tem maskirali. V srednjem 

veku so kristjani prevzeli ta praznik in ga preimenovali v karneval, 

kar v prevodu iz latinščine pomeni pusti meso, saj po pustnih 

norčijah pride na vrsto 40-dnevni post, ki traja vse do velike noči. 

Ljudje pa se šemimo zato, da bi odgnali zimo in priklicali pomlad.  

 

Vprašali smo 53 učencev in učenk od 1. do 4. razreda. Anketo sva izvedli v 

ponedeljek, 19. 2. 2018, v času podaljšanega bivanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vprašali smo 

? 

? ? 
? 

? 

? 
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? 
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? 

? 

? 

? 



Ali imaš rad pust? 

 

Na naše prvo vprašanje, ali imaš rad 

pust, je večina anketirancev odgovorila 

pozitivno. Le en anketiranec je namreč 

odgovoril z ne. Tako izvemo, da je pust 

na naši šoli precej priljubljen, to pa 

verjetno zaradi vse zabave, ki jo 

povzroči. 

 

 

 

 

Kaj ti je pri pustu najbolj všeč? 

 

Za največji čar pusta pa so sicer anketiranci imeli različne odgovore. Med tem 

praznikom jih veseli strašenje po mestu, maškare, pustni krofi, kurenti in sladkarije. 

 

Kateri tip pustne maske ti je najbolj všeč? 

 

Med anketirankami so bile 

najbolj priljubljene maske iz 

resničnega življenja, takoj za 

njimi pa so bili junaki iz 

filmov in risank in drugo. 

Dečki pa so na prvem mestu 

izbrali junake iz filmov, nato 

maske iz resničnega življenja 

in drugo. Najmanj pa je bilo 

mask, ki bi predstavljale 

poklice. 

 

 

 

 

DA  LII=52 

NE I=1 

Klara Tabakovič, 

Sara Mustafić  ? 

? 
 
? 

? 
 ? ? 

 

? 

? 

? 

? 

? 

? 
? 

? 

? 

? 

? 
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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. 

 

BROWNIE S PUDINGOM IN SMETANO   

 

 

 

 

 

 

TIRAMISU TO GO        

 

 

 

 

 

 

 

JOGURTOVE MIŠKE  

 

 
 

Za prste obliznit 

(za 4 osebe) 

 

Recept za prave 

sladkosnedneže, 

ki imajo radi 

osvežilno in 

sladko. 

Sladko smetano iz hladilnika prelijemo v posodo in jo stepemo z električnim 

mešalnikom, dokler se ne začne strjevati. Dodamo sladkor v prahu in pražene 

sesekljane lešnike. 

Pripravimo si kozarce, v katere najprej nadrobimo brownije, nato dodamo po 

žlicah puding in stepeno smetano. Ko napolniš do vrha, postaviš v hladilnik, da 

se sladica ohladi. 

Ko se ohladi, jo vzameš iz hladilnika in dodaš sesekljane pražene lešnike.  

. 

  

Postopek: 

Začnemo tako, da pomočimo piškote Savoiardi v hladno 

precejeno turško kavo, iz njih naredimo prvo plast v 

skodelici. Naslednjo plast naredimo iz vseh ostalih 

sestavin, ki jih zmešamo z mešalnikom. To ponavljamo, 

dokler nam ne zmanjka materiala. Posujem s kakavom. 

Sestavine: 
 8 piškotov Savoiardi  
 250 g sira Mascarpone 
 2 jajci 
 0,1 dl hladne precejene turške kave 
 žlička arome vanilije 
 žlička pravega kakava 
 2 žlici sladkorja 
 1 žlica ruma 
 

 

Tara Plevnik, Lara Konestabo, Gaja Dornik, Klara Tabakovič 

Sestavine dobro zmešamo v zmes in ocvremo v 

posodi z veliko olja. Kepice delamo z malo čajno 

žličko. Po želji miške potresemo s sladkorno moko. 

Recept za vse, ki se jim vedno mudi in so pravi sladkosnedI. 

 

Sestavine: 
 2 jogurta 

 4 jogurtovi lončki moke 

 2 jajci 

 1 pecilni prašek 

 1 vaniljev sladkor 

 1 čajna žlička sladkorja 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEverjetno  

2.  70.000 rastlin je uporabljenih v medicini. 

6.    Več kot 20 % kisika proizvaja Amazonski pragozd. Vsi pragozdovi, so gozdovi, 

v katere človek ni posegel (npr. požagal drevesa, sadil nova drevesa). Amazonski 

pragozd pa je tako izjemno velik in ima veliko število dreves, da proizvaja 

ogromno količini kisika na Zemlji. Zato ga moramo seveda skrbno ohraniti. 

 

7. Drevesa so najdlje živeči organizmi na svetu. 

3. Zdravilna rastlina je rastlina, ki se v medicini ali zdravilstvu uporablja za     

zdravljenje. V medicini se uporablja več kot 70.000 rastlin, kot so npr. aloe vera. 

Ta se za zdravljenje uporablja že tisoče let, uporabljali so jo že Sumerci in Egipčani. 

 

4.  Brazilija je poimenovana po drevesu. Ime je dobila po drevesu Paubrasilia oz. 

Brazilwood. To drevo je ogromen listavec, ki lahko doseže 15 metrov v višino. Zanj 

so značilni veliki rumeni cvetovi. 

5. Obstaja rastlina, ki lahko požre podgano. Britanski botaniki so 

odkrili največjo mesojedo rastlino, ki lahko v celoti pogoltne 

podgano. Meri okoli 30 centimetrov. Oblikovana je kot vitica, ki nato 

prehaja v past v obliki vrča. 

8. V strupenem vrtu v Angliji, Alnwick Garden, 

se nahajajo rastline, ki te lahko ubijejo.  

The Alnwick Garden je najbolj neverjeten vrt v 

Angliji. Vsebuje celo številne fontane in 

drevesne hišice. Februarja leta 2005 pa so mu 

dodali še strupeni vrt, ki vsebuje tako strupene 

rastline, da lahko ubijejo odraslega človeka. 

 

1.  80 % rastlinskega življenja je bilo najdeno v oceanih. 

Jurij Fortuna, Marko Planinc, Teja Kavčič 



 

 

 

 

 

V  tej številki revije smo rubrike Zvezde pravijo malo spremenili. Zdaj bo vam, bralcem, 

vsekakor veliko ljubša. Govori namreč o naših idolih, različnih zvezdnikih (youtuberjih, foto 

modelih, športnikih ...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Teja Kavčič 

 

 

 

Zvezde pravijo 

 

MODA 
 

Moda je zelo pomemben del življenja 

večine najstnikov oz. najstnic. Ves 

čas nas skrbi kako izgledamo, kaj si 

bodo o naši opravi mislili drugi, 

najbolj pa nas zanima, kaj nosijo 

znani fotomodeli. 

 

Gigi Hadid  

Gigi je svetovno znana 

manekenka, ki navdušuje s svojo 

lepoto. V popularnih revijah na 

fotografijah prikaže, kaj je 

trenutno v modi.  

Rojena je bila v Los Angelesu, kjer 

je tudi odrasla. Rodila se je bila 

23. aprila leta 1995. Hodila je na 

srednjo šolo Malibu, kjer je bila 

med drugim tudi kapetanka 

odbojkarske ekipe. 

 
Vir: 

https://www.google.si/search?q=gigi+hadid&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=eVvaF

q4zJZkp5M%253A%252Ch1W08_GKVP2X0M%252C_&usg=__E3Gd3DN1m6S5K-

fI0KGUuancQ30%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjp3Jip6dPaAhUFlCwKHRg3Dp0Q_h0IwgE

wEA#imgrc=RGmvPc75PqEaDM: 

 

 

ŠPORT 
 

Počasi se bo letošnja dolga 

smučarska sezona zaključila. Toda ni 

še konec in veliko naših in tujih 

smučarjev različnih disciplin nas še 

vedno navdušuje na tekmovanjih. 

 

Marcel Hirscher 

Neverjeten alpski smučar je v 

svoji karieri osvojil kar sedem 

zaporednih kristalnih globusov! 

In ostaja edini, ki mu je to uspelo.  

Rodil se je 2. marce leta 1989. 

Zdaj je torej star 29 let. 

Seveda različne medije in 

smučarske navdušence zanima, 

katere smuči si lasti Hirscher. 

Njegove zmagovalne smuči so 

znamke Atomic. 

 
Vir: 

https://www.google.si/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/common

s/thumb/e/ed/20131011_HIRSCHER_MARCEL_Einkleidung_%25283%2529.jpg/1200px-

20131011_HIRSCHER_MARCEL_Einkleidung_%25283%2529.jpg&imgrefurl=https://sl.wikipe

dia.org/wiki/Marcel_Hirscher&h=1604&w=1200&tbnid=4LmeeoWr4U0bJM:&tbnh=186&tb

nw=139&usg=__ljpB3WR1nXcOu_6Xz4_r_A-

cktE%3D&vet=10ahUKEwjr1K6K6dPaAhWLjSwKHVeVAmcQ_B0IuAEwCg..i&docid=iLZa7Q

fH6jw-oM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwjr1K6K6dPaAhWLjSwKHVeVAmcQ_B0IuAEwCg 

 

YOUTUBE 
 

Youtube je še ena izmed skrajno 

popularnih in uporabljenih aplikacij, 

kot so npr. Facebook, Instagram, 

Snapchat … Na Youtubu različni ljudje 

(youtuberji) posnamejo sebe ali koga 

drugega in to delijo s svetom. 

Objavljajo različne vsebine: od 

iznajdljivih nasvetov za bolj preprosto 

življenje do kuharskih nasvetov. 

Nekateri so v tem tako uspešni, da 

dobivajo na tisoče oboževalcev in 

Youtube postane njihova služba. 

Iskrice vam bodo v tej in naslednjih 

revijah predstavile znane  youtuberje, 

ki jih ali že poznate ali pa jih morate 

nujno spoznati. 

 

Liza Koshy 

Liza na youtubu objavlja smešna 

posnetke ponavadi njenega stila 

življenja. Pri snemanju ji pomaga 

njen fant David Dobrik, ki je prav 

tako uspešen youtuber. Preden se je 

Liza na Youtubu povzpela tako 

visoko, je bila igralka. Trenutno ima 

na njenem kanalu kar 14 milijonov 

naročnikov! Njene videe pa si ogleda 

še mnogo več ljudi. Rojena je bila 31. 

marca leta 1996. Zdaj je torej stara 

22 let. 

 

M: 

 

Vir: 
https://www.google.si/search?tbm=isch&sa=1&ei=RJ3fWpTUG4yvswGytqL4DQ&q=lisa+koshi&oq=lisa+

koshi&gs_l=psy-ab.3..0i30k1.73263.79552.0.90049.20.16.0.0.0.0.182.1193.11j2.14.0....0...1c.1.64.psy-

ab..8.11.1042.0..0j0i67k1j0i19k1j0i30i19k1.155.IgnVqjkUc98#imgrc=cyokE0Floti1h 
Teja Kavčič 



 

 

 

 

Srednjeveška Ljubljana 

V Mestnem muzeju Ljubljana poteka razstava Srednjeveška 

Ljubljana, ki bo razstavljena le še do 2. maja 2018. Če si 

navdušenec nad zgodovino ali pa bi o tej temi rad izvedel več, ti 

predlagamo, da si jo ogledaš čim prej. Razstavljeni so mnogi 

podatki grobov, razna keramika in tudi zelo zanimiv železen 

meč. Med drugimi si lahko ogledate tudi oblačila viteza, 

kateremu je meč pripadal. 

Od 9. maja 2018 dalje pa si lahko ogledate novo stalno razstavo, ki bo na kronološki način ob 

zanimivih predmetih (tudi najstarejše leseno kolo z osjo na svetu bo moč videti) prikazala življenje 

v Ljubljani skozi zgodovino. 

Anketa        Se še spomnite naše ankete o izbiri imena našega prulskega zmajčka? Kar z 

naskokom je zmagal Rudi.  Včasih ga bomo povabili, da pride na obisk v naše                         .  

 

 

                       Ideja o himni se nam je zdela ok. Pravzaprav odlična. A očitno zanjo še ni čas. 

Res nismo dobili dobrega odziva. Žal. Morda pa naslednje leto (ali pa kdaj kasneje ). 

 

Od začetka do danes       Glede na naša začetna pričakovanja je aplikacija dosegla 

pravi uspeh. Preneslo jo je presenetljivo veliko število uporabnikov Google Play, a ne le iz Slovenije, 

temveč po analitičnih podatkih tudi iz Hrvaške (4 uporabniki), Avstrije (1 uporabnik) in celo iz Nigerije (1 

uporabnik). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zadnji grižljaj 

Himna 

Verodostojni podatki, prejeti dne 20. 4. 2018 iz Google Play Developer console. 



Tudi na spletni strani beležimo že lepo število bralcev. Vsem prav lepa hvala. 

Veseli smo vsakega vašega pozitivnega komentarja, trudili se bomo še naprej biti 

zanimivi.   

Vabljeni k sodelovanju še naprej: prek komentarjev, mailov … 

Lahko nam pošljete tudi kakšen prispevek, ki ga bomo v 

uredništvu pregledali in morda objavili.  
 

                                              Teja Kavčič, Jurij Fortuna, Tara Plevnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prav veseli smo bili STRiPA,  

ki so ga posebej za naše Iskrice 

narisala dekleta iz 6. in 7. razreda:  

Eva Khavkina, Tina Micevska in 

Benjamina Vučko. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stenski in spletni časopis učenk in učencev  

OŠ Prule Ljubljana  

Uredniški odbor: Sara Mustafić, Dea Oven, Klara Tabakovič (vse 6. c), 

Lejla Avdijaj, Tara Doles, Jurij Fortuna, Anela Kuč, Marko Planinc, 

Ela Zaletel (vsi 7. b), Gaja Dornik, Teja Kavčič, Lara Konestabo, Tara 

Plevnik, Aja Tanko (vse 7. c); mentorica: Andreja Popovič; 

oblikovanje časopisa: Suzana Zgonec; aplikacije za spletno stran: 

Jurij Fortuna; slika na naslovnici:  Dora Jakšič, 8. b (mentorica Suzana 

Zgonec) 


