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ŠUŠTIPIS 
IZPOSTAVLJENA TEMA MESECA 

 Šola praznuje 40 let 

LIZA VIRŠČEK, 6. B 

V petek, 21. 5. 2021, smo 
proslavili 40. obletnico šole. 
Nismo je tako proslavili kot 
prejšnja leta, ampak smo jo malo 
drugače.  
 
Nekateri se verjetno sprašujete: 
Kakšna obletnica šole? Nobene 
predstave ali proslave se ne 
spomnim? No, to je zato, ker so 
bili na tej proslavitvi samo 
predsedniki in podpredsedniki 
razredov. Vse se je dogajalo zadaj 
za šolo. Nekateri imate matične 
razrede tam, zato ste lahko 
gledali proslavo skozi okno.  
 
Najprej je učenka zapela himno. 
Potem je sledilo nekaj govorov in 
dve glasbeni predstavi, rep in 
tudi recitiranje pesmi. Ogledali 
smo si lahko glasbeno predstavo 
s kitaro in drug s saksofonom.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rep so odrepale učenke 5. a.  
Na koncu pa sta sledili še 
najpomembnejši stvari: 
posaditev jablane in zakop 
časovne kapsule. Jablano, ki je še 
mlado drevesce, so zakopali 
predstavnik šole in ravnateljica.  
 
Časovno kapsulo, v kateri so 
izdelki vseh učencev naše šole, so 
zakopali devetošolci v bližini 
jablane.   
 
Gospa ravnateljica je vse navzoče 
peljala pogledat novo lipo, ki je 
tudi majhna in mlada. Posadili so 
jo da bi nadomestila staro lipo, ki 
je ni več (tam je zdaj prizidek). 
Kljub razmeram so se vsi 
sodelujoči potrudili in pripravili 
zelo lep dogodek.  
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PO ČEM SMO SI ZAPOMNILI TO LETO? 

Nenavadno leto 
TAJA BERKOPEC, 6. A 

 

Letošnje šolsko leto je bilo nadvse zanimivo. Predvsem ga je zaznamoval 
virus. Mlajši učenci so mi poudarili, da je karantena zelo vplivala na njihovo 
počutje, učenje in odnos do šolskega dela. Pogrešali so ustvarjanje, družbo 
in »živega« učitelja. Nagajali so jim računalniki in razlaga učne snovi.  

 

»Najbolj mi je bilo všeč v tem šolskem letu učna snov, 
saj smo veliko ustvarjali in se učili nove črke.« 
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MISELNI KOTIČEK 

Teden možganov 

BRINA NAMURŠ, 5. B 

Teden možganov je vsakoletni 

dogodek v mesecu marcu. Ta 

dogodek se vsako leto odvija tretji 

mesec v marcu. Organizira ga 

društvo SiNAPSA. To je slovensko 

društvo za nevroznanost.  

 

Vsako leto pripravijo različne 

delavnice, predavanja, oglede 

filmov s komentiranjem, likovni 

natečaj za mlajše in okroglo mizo. 

Takšne delavnice organizirajo tudi 

drugod po svetu.  

 

Osrednji dogodki se odvijajo v 

Ljubljani, razna predavanja se pa 

odvijajo tudi po drugih krajih po 

Sloveniji. Delavnice se začnejo z 

ponedeljkom in takrat predstavijo 

osrednjo temo, ki ji sledijo skozi 

celoten teden.   

 

Dopoldan so delavnice namenjene 

osnovnošolcem, ki se na 

interaktiven način poigrajo z 

možgani. Popoldan pa s svojimi 

možgani telovadijo odrasli in vse 

pogosteje tudi starejši.   

 

V torek jim predstavijo najnovejša 

odkritja preteklega leta glede 

nervoznosti. Sreda in četrtek sta 

namenjena »kliničnim vsebinam«. 

Takrat največkrat povabijo svoje 

kolege iz zdravstva, ki se pogosto 

srečujejo z obolenji in težavami 

povezanimi z živčevjem.  

 

Sredin večer je posvečen skrbi za 

možgane, saj na ta dan obeležimo 

nacionalni  dan možganov, v obliki 

kulturno- družabnega večera.   
 

 Na koncu tedna je na vrsti okrogla 
miza. V petek dopoldan pa 
priredijo »možganski bazar«. Tam 
si ogledajo izdelke šolarjev, ki so 
sodelovali na natečaju in otrokom 
podelijo nagrade. Program deluje 
že od leta 2004.  
 
2009: Možgani in glasba, 
2010: Ljubezen, sreča, strast v 
možganih, 
2011: Trening možganov, 
2012: Komunikacija v možganih, 
možgani v komunikaciji, 
2013: Na sledi razvoju, 
2014: V omrežju, 
2015: Zakulisje pogleda, 
2016: Spektri nor(maln)osti, 
2017: Krizni novi svet, 
2018: Na sanjah svet stoji, 
2019: Na pragu bolečine. 
 
To so vsebine, ki so jih obravnavali 
v preteklih letih. Letos pa je bil 
teden izveden na daljavo.  
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PETINDVAJSETI MAREC 

Materinski dan 
LINA KNAFELJC, 6. C 

 
Materinski dan je neformalen praznik posvečen 

materam. Praznovanje materinskega dne izvira  iz 

Združenih držav Amerike, ki ga praznujejo od leta 

1910, v Evropo je navada prišla po prvi svetovni 

vojni. Materinski dan so v Evropi začeli praznovati 

po prvi svetovni vojni, vendar ob različnih datumih. 

Sprva je bil določen 15. maja, potem pa prestavljen 

na 25. marec. V Sloveniji se po prvi svetovni vojni 

materinski dan zaradi praznovanja dneva žena, 8. 

marca, praviloma ni praznoval, danes pa je spet v 

veljavi in se praznuje na isti dan kot Marjino 

oznanjanje, torej 25. marec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSMI MAREC 

Dan vseh žena 
 

LIZA VIRŠČEK, 6. B 

Dan žena ni na koledarju označen kot dela 

prost dan, a kljub temu ga praznujemo tako, 

da se ženskam podarijo ali vsaj namenijo lepe 

besede in majhne pozornosti. Včasih ženske v 

primerjavi z moškimi niso imele nekaterih pravic 

in so bile zelo zatirane. Ravno zaradi tega so 

nastali množični protesti in dan, ki ga imenujemo 

dan žena.  

Dan žena (originalno "Dan delovnih žena") je 

mednarodni praznik žensk, ki ga v približno 100 

državah praznujejo vsako leto 8. marca. Je dan 

praznovanja enakopravnosti in dosežkov žensk, 

praznujejo pa ga predvsem v bivših socialističnih 

državah.  

V začetku so ga praznovali 19. marca, kar je 

predlagala nemška borka za enakopravnost žensk 

Clara Zetkin, ko je pobudo za dan, posvečen vsem 

ženskam, dala na Drugi mednarodni konferenci 

socialističnih žensk leta 1910. V državah 

sovjetskega bloka se je Dan delovnih žena v 

komunizmu praznoval 8. marca in je vedno imel 

velik pomen. V zadnjih desetletjih se tudi v drugih 

državah uveljavlja praznovanje na 8. in ne več 19. 

marca.  

Mednarodni dan žensk se 8. marca praznuje od 

leta 1917, saj so se na ta dan začeli protesti v 

Petrogradu (danes St. Petersburg), iz katerih je 

nastala komunistična Oktobrska revolucija.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir slike: https://images.app.goo.gl/ReX6zBhSFYUfCe4S7, 18. 3. 2021 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDenska
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dan
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nemci
https://sl.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oktobrska_revolucija
https://images.app.goo.gl/ReX6zBhSFYUfCe4S7


MAREC/JUNIJ − 2021 − ŠT. 6 ŠUŠTIPIS 
 

STRAN 5 

POKLICNA ORIENTACIJA 

Frizer               
ELLA KUNEJ, 6.C 

 
Frizer striže lase, oblikuje pričeske, obrije 
brado, barva lase in jih neguje. Ko stranka stopi 
v salon, se frizer z njo posvetuje, kaj stranka 
želi.  
 
Delo navadno začne z umivanjem las in lasišča. 
Pričesko oblikuje s striženjem, navijanjem, 
spenjanjem, oblikuje jo s sušilcem in krtačo ter 
drugimi frizerskimi aparati in pripomočki. Ko je 
delo končano, stranki po predhodni kalkulaciji 
zaračuna opravljeno storitev. 
 
Frizerji se zaposlijo v frizerskih salonih, dela in 
naloge opravljajo posamično. 
 
Pri svojem delu uporablja široko paleto 
najrazličnejših pripomočkov in orodij iz 
različnih materialov: glavnike, česalne krtače, 
britve in brivnike, škarje in strojčke za striženje 
las in dlak, navijalce za kodranje…  V frizerstvu 
se uporabljajo še voda, mila, šamponi, kreme, 
mazila… 
 
Za opravljanje poklica je potrebna srednja 
poklicna izobrazba. Za delo je treba poznati 
osnove kemije, higieno, varovanje okolja, 
komuniciranje, psihologijo in računovodstvo. 
Potrebna je srednja poklicna izobrazba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delo frizerja zahteva dobre telesne spretnosti. 
Opravlja se pretežno stoje, s pripogibanjem, 
obračanjem in poseganjem. Poleg ostrega vida ima 
frizer visoko razvite spretnosti rok in prstov. Zelo 
dobro razlikuje barve in odtenke. Biti mora 
iznajdljiv, samostojen in imeti smisel za organizacijo 
dela. Dobro je, da je zgovoren in zna komunicirati s 
strankami. 
 
Frizer dela v zaprtem prostoru v normalnih delovnih 
razmerah. Zaradi umivanja, striženja, lakiranja in 
barvanja se ni mogoče izogniti umazaniji od delcev 
las in dlak in kemikalij. Frizer dela individualno ob 
stalni prisotnosti drugih ljudi oziroma strank. Delo je 
eno- ali dvo-izmensko, lahko tudi v deljenem 
delovnem času. 
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VSAK JE LAHKO PESNIK 

Kako napisati pesem? 

MAJ ZALAR, 6. C 

Začnimo pri začetku: naprej moramo vedeti, kaj jo 
sploh sestavlja.  
 
Sestavljajo jo rime (to sta dve besedi, ki imata 
zadnji zlog enak (npr. čokolada-marmelada). 
Rečemo, da se besedi rimata), verzi (vrstice v 
pesmi) in kitice (sestavljajo jih verzi). 
 
Nato se moramo odločiti, o čem bomo pisali, kaj in 
kako bi to radi povedali… Predlagam, da če še 
nimate izkušenj z pisanjem pesmi, zapišete naprej 
povedi, s katerimi poveste kar imate za povedati, 
ter jih potem zrimate, ni pa potrebno da ostanejo v 
točno takšni obliki, kot so bile na začetku. 
 
Nato jih razvrstite v kitice, odstranite neposrečene, 
nepomembne, dodate še kakšno rimo…(samo da 
se ne ponavljajo preveč iste besede). 
 
Drug način pa je, da izpustite te povedi, ter 
preskočite kar na rimanje (vendar si je vseeno 
treba omisliti, kaj boste napisali). 
 
Napisati morate še ustrezen naslov, poskrbeti, da 
ima vse skupaj smisel… Ko končate, pa vseeno 
lahko poslušate mnenje drugih, saj vam slednje 
lahko nudi drugačen pogled. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Izziv: 
 

1. Kdor želi, lahko napiše pesem o temi 

»Poletje«. Na to temo lahko napišete 

npr. kako je poleti, kaj prinese 

poletje...   

 

2. Kdor želi, lahko preoblikuje naslednje 

povedi: 

Voda je zelo pomembna. Potrebujemo 

jo za preživetje.  

Je največja naravna umetnica.  

Z njo je treba varčevati. 

 
 

3. Kdor želi, pa lahko poišče rime na 

naslednje besede: 

luna- 
bonbon- 
modra- 
dan- 
pravljica- 
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PRVA POMOČ 

Seneni nahod 

LIZA VIRŠČEK, 6. B 

Pomlad se je začela. Vse je začelo cveteti. Nekaterim je všeč, 
drugim ne. Meni je oboje. Zakaj? Ker imam seneni nahod 
(alergijo na travo v mojem primeru). In mislim, da nisem edina. 

V spomladanskih mesecih, ko se narava prebuja, in v poletnih 
mesecih, ko je cvetenje na vrhuncu, mnogim povzroča precej 
težav seneni nahod ali tako imenovani alergijski rinitis. Ker se 
običajno pojavlja v času cvetenja, mu pogosto dodamo še 
pridevnik  sezonski seneni nahod. Seneni nahod oz. alergijski 
rinitis je posledica alergije na cvetni prah ali pelode trav, zeli, 
žit, dreves ali grmovnic. 

Lahko pa težave vztrajajo celo leto in niso povezane z 
obdobjem cvetenja. V takih primerih je alergija najpogosteje 
povezana s povzročitelji (alergeni), s katerimi pridemo v stik 
doma ali v službi, kot so pršice, dlake domačih živali in 
plesni. Tak tip bolezni imenujemo celoletni alergijski rinitis. 

Tako pri sezonskem kot pri celoletnem alergijskem rinitisu gre 
za alergijsko reakcijo, ki je posledica napake v delovanju 
imunskega sistema, ki običajno neškodljive pelode, cvetni prah 
ali druge povzročitelje prepozna kot grožnjo in se prične boriti 
proti njim. 

Večje tveganje za pojav senenega nahoda imajo moški, 
prvorojenci, otroci, rojeni med sezono cvetenja, otroci, ki so se 
v zgodnjem otroštvu zdravili z antibiotiki, in ljudje, ki imajo v 
družini alergijske bolezni. 

Seneni nahod običajno traja dlje časa kot prehlad, še zlasti pri 
bolnikih, ki so alergični na več različnih alergenov. Navadni 
prehlad je v nasprotju z alergijo posledica virusne okužbe in se 
običajno pozdravi v roku 10 do 14 dni. 

Bolezenski znaki pri alergijskem rinitisu so bolj intenzivni, ko 
ste na prostem in ob lepem vremenu, medtem ko na 
bolezenske znake pri prehladu to ne vpliva. 

Najpomembnejši ukrep je izogibanje povzročiteljem, ki jih 
imenujemo alergeni. Ker to pogosto ni mogoče, pa za 
zdravljenje oziroma lajšanje bolezenskih znakov uporabljamo 
različna zdravila.  
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SVETOVNI DAN VODA                                                                          SVETOVNI DAN KNJIGE 

DRAGOCENE KAPLJICE               KNJIGE IN VRTNICE           

LIZA VIRŠČEK, 6. B                                                                 LIZA VIRŠČEK, 6. B 

 

Svetovni dan voda obeležujemo 22. marca že vse od 
leta 1992, ko so ga razglasili na Konferenci Združenih 
narodov o okolju v Rio de Janeiru. Dan je namenjen 
opozarjanju svetovne javnosti na omejenost in 
ogroženost naravnih vodnih virov.  
 
Voda je naravna dobrina in pogoj za življenje na 
Zemlji, kjer je sladke vode le nekaj odstotkov, 
dostopne pa še precej manj.  
 
Naraščanje števila prebivalstva in podnebne 
spremembe ob dosedanjem načinu uporabe vode 
lahko pripeljejo do velike svetovne krize. Poraba 
pitne vode se je namreč v zadnjih 100 letih povečala 
kar za šest krat in že danes je veliko držav na svetu, 
kjer prebivalci trpijo zaradi pomanjkanja čiste pitne 
vode. 
 
Slovenija je bogata z vodami, ki pa se izrazito 
sezonsko spreminjajo. Zato je za nas zelo pomembno 
napajanje vodonosnikov in shranjevanje vode v obliki 
podzemne vode. Leta 2018 je vsak prebivalec 
Slovenije porabil 59.300 litrov vode iz javnega 
vodovoda, kar je približno 162 litrov na dan.  
Milijarde ljudi po svetu še vedno živijo brez redne 
oskrbe s pitno vodo, kar vpliva na šolstvo, zdravstvo, 
gospodinjstva, delovna mesta in gospodarstvo teh 
dežel. Združeni narodi so si zadali cilj: popolna oskrba 
s pitno vodo po celem svetu. 

V našem okolju je redna in varna oskrba s pitno vodo 
nekaj samoumevnega, zato se o njej niti ne 
sprašujemo. Ob letošnjem Svetovnem dnevu voda si 
zapomnimo, da oskrba s pitno vodo pomeni: 

 pitna voda je dostopna v bivanjskih prostorih, 
 pitna voda je na voljo vedno, kadar jo 

potrebujemo in 
 je čista in brez onesnaženja. 

 

V petek, 23. aprila, smo praznovali svetovni dan 
knjige. Po drugih državah, praznujejo ta praznik en 
dan. Slovenija pa je ena redkih evropskih držav, ki ga 
praznuje en teden. Na ta dan je predstavljenih nekaj 
možnosti, kako narediti knjigo bolj dostopno bralcu. 
 
Kako pa praznujejo dan knjige drugod?  
 
Jurjevo je v Kataloniji dan vrtnice (el dia de la rosa) in 
dan knjige (el dia del libre). Ta dan si Katalonci po 
tradiciji podarjajo vrtnice in knjige. Praznik je tudi 
priložnost  za spodbujanje k prodaji knjig: kdor na 
jurjevo kupi knjigo, dobi v dar še vrtnico.  
 
Seveda je praznik tesno povezan s književnostjo: tega 
dne sta umrla znamenita književnika: Miguel de 
Cervantes in William Shakespeare. Oba leta 1616.  
 
V počastitev teh in vseh književnikov sveta je 
UNESCO leta 1995 razglasil  23. april  za svetovni dan 
knjige in avtorskih pravic.  
 
V Sloveniji je praznik knjige naletel na odličen 
sprejem; iz enega dneva smo praznovanje raztegnili 
na pet dni. Z idejo in geslom prireditve »Podarimo 
knjigo«  se 23. april uvaja kot dan podarjanja knjig. V 
zadnjih letih se je pobuda »knjige in vrtnice« razširila 
tudi drugod po svetu in sedaj beleži že 150 dogodkov 
v več kot 50 državah. Tej pobudi se letos pridružuje 
tudi Društvo slovenskih pisateljev in ji prvič odpira 
vrata na slovenska virtualna tla. 
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OKOLJE 

Recikliranje papirja                          Dan čebel 

TAJA BERKOPEC, 6. A                                                          LIZA VIRŠČEK, 6. B 

 

Ste kdaj pomislili, koliko papirja porabite?  
V Evropi povprečna letna poraba papirja znaša 
220 kg na prebivalca ali približno 50 strani papirja 
formata A4 na dan, kar je zelo zaskrbljujoče. 
Gozdovi se krčijo, porablja se ogromno čiste vode 
in še in še. 
 
Recikliranje 
Ali ste vedeli, da so prvi kos papirja iz recikliranih 
materialov izdelali Kitajci in to kar 200 pr. n. št.? 
V Evropi smo med vodilnimi v številu recikliranega 
papirja. Recikliramo kar 66 odstotkov papirja! 
 
Pomagaj tudi ti! 
Na šoli poteka vsako leto zbiranje papirja. poskrbi 
za okolje tudi ti! V zabojnik za zbiranje papirja 
lahko prineseš: 

 časopisi, revije, knjige 
 prospekti, katalogi, zvezki 
 arhivski papir, razrezani papir 
 pisma, pisemske ovojnice 

 
Naj te spodbudi tudi to, da z eno tono recikliranega 
papirja rešiš kar 17 dreves! 
 

Katere so najbolj pomembne živali na vsem svetu? 
Čebele, seveda! In ker so čebele tako pomembne 
imamo tudi dan, ki je namenjen le njim.  
 
Dan čebel praznujemo 20. maja. Maj je mesec 
bujnega razvoja čebel in narave na severni polobli, 
na južni polobli pa je to jesenski čas, ko se pobirajo 
čebelji proizvodi in začne sezona uporabe medu in 
medenih izdelkov.  
 
Svetovni dan je posvečen čebelam in drugim 
opraševalcem, ki igrajo pomembno vlogi pri 
varnosti s prehransko preskrbo, njihova prisotnost 
pa je tudi pokazatelj stanja lokalnega okolja. Poleg 
tega je človek je človek udomačil čebele za 
pridobivanje medu in drugih čebeljih pridelkov 
(matični mleček, cvetni prah, čebelji vosek in 
propolis).  
 
Razglasitev praznika je v okviru Organizacije 
Združenih narodov predlagala Slovenija na pobudo 
Čebelarske zveze Slovenije, predlog pa je bil 
potrjen 20. decembra 2017. Pobudo je vodilo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, soglasno so jo podprle vse 
članice OZN.  
 
Ob prvem praznovanju svetovnega dne čebel sta 
bila v Višnji Gori, kjer je živel in deloval Emil Rošič, 
ki se je kot trgovec s čebelami ukvarjal s 
preučevanjem kranjske čebele, postavljena 
čebelnjak ter obeležje kranjske čebele. Čebelarski 
muzej v Radovljici je svetovnemu dnevu posvetil 
razstavo o Antonu Janši.  
 
20. maja se je tudi rodil  Anton Janša (1734–1773), 
slovenski čebelar, pionir sodobnega čebelarstva in 
eden največjih strokovnjakov za čebele. Poznan je 
bil kot pionir sodobnega čebelarstva in eden 
največjih strokovnjakov o čebelah tistega  časa. 
Janša je bil prvi moderni učitelj čebelarstva na 
svetu in avstrijska cesarica Marija Terezija ga je 
imenovala za stalnega učitelja čebelarstva na novi 
Čebelarski šoli na Dunaju. Poznan je postal še pred 
njegovo smrtjo leta 1773. Po letu 1775 so morali 
vsi državni čebelarski učitelji učiti čebelarstvo po 
njegovi vsebini in metodi poučevanja.   
 

 

 

 

 

Ugankarsko nagradno vprašanje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovor z imenom in razredom napiši na list  

in ga oddaj v Šuškov nabiralnik. 

Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali nagrajenca, ki 

bo prejel tiskan izvod naše naslednje številke.  
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TEKMOVANJA 

Tekmovanje iz prve pomoči                           

LIZA VIRŠČEK, 6. B 

V torek, 20. 4. 2021, je na naši šoli potekalo tekmovanje iz prve pomoči. Na žalost se ga nisem mogla 
udeležiti (hodim na prvo pomoč) ampak mi je učiteljica dovolila, da sem ostala in gledala. Dala mi je tudi 
nalogo, slikati sem mogla praktično delo.  
 
KAKO JE POTEKALO TEKMOVANJE? 
Najprej nam je učiteljica povedala navodila. Torej kakšne bodo skupine (bili sta dve skupini, mlajša z 
učenci iz 5. in 6. razreda ter starejša z učenci iz 8. razreda) in povedala je tudi, kako bo potekala 
konferenca. Potem je povedala, katera skupina ima najprej praktično delo in katera pisni del. Praktično 
delo je najprej imela mlajša skupina, pisni del pa starejša skupina. Ko je povedala navodila, je še vsem 
malce osvežila spomin, kako oskrbeti določene rane. In na koncu je šla starejša skupina v drugo učilnico, 
mlajša skupina pa je ostala v trenutnem razredu. Ko so se priključili na Zoom, so se najprej pozdravili in 
potem so začeli s praktičnim delom. Morali so ostati na tleh da so jih lahko videli in bili so tudi precej tihi. 
Na koncu jim je povedala, kako jim je šlo. 
 
 

KONEC ŠOLSKEGA LETA  

 

Šport 
 

BRINA NAMURŠ, 5. B 

 

Juhuhu konec leta je tu! 
V šoli veliko nismo bili,  
ampak nekaj smo se naučili vsi. 
Masko na nos,  
da vsemu bom kos 
in v razredu na razdalji sedim,  
da novo znanje gradim.  
 
 
Tako je konec čudnega šolskega leta. Že lani smo marca šli pred računalnike. Letos pa spet. Nekaterim je 
bilo všeč bolj nekaterim manj. Zagotovo si že pravi mojster v upravljanju računalnika.  To leto bo 
zagotovo meni in tebi ostalo v posebnem spominu. Naučiti smo se morali skrbeti za svoje zdravje. Nositi 
maske, razkuževati roke ... Ampak veš, da tudi šport veliko pripomore k našemu zdravju. S športom se je 
treba ukvarjati vsak dan. Za to je v šoli poskrbljeno trikrat na teden. Ostale dni pa ti ni potrebno delati 
sam doma.  
 
Na naši šoli imamo veliko športnih dejavnosti. Mlajši učenci imajo ob popoldnevih dejavnost šport in igra. 
Vključiš pa se lahko v dejavnosti, kot so tenis, badminton, nogomet, košarka. Če pa ti športi z žogo ne 
ležijo, se lahko pridružiš atletiki, orodni gimnastiki, ritmični gimnastiki in še marsičemu.  
 
Zdaj vidiš, da ni potrebno telovaditi sam. Pomembno pa je, da če delaš sam se vedno dobro ogrej vadbo pa 
izberi primerno tvoji zmožnosti. Za gibanje pa zadostuje sprehod po gozdu, hitra hoja, tek … In še kaj, zdaj 
vidiš, da šport le pozitivno vpliva na tvoje zdravje. Zato se le gibaj in zdravo prehranjuj. In na to kako 
pomemben je šport lahko opaziš tudi 31. maja na svetovni praznik dan športa.  
 
Lepe in zdrave počitnice! 
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SVET IN MI V NJEM 

Pravična trgovina 

TAJA BERKOPEC, 6. A 

Dandanes greš v trgovino, ki ima 
police polne izdelkov. Na voljo 
imaš banane, papajo, ananas, 
kakav, kavo in druga eksotična 
živila.  
 
Običajno sploh ne razmišljamo, 
kakšne dolge verige dejanj se 
skrivajo v proizvodnji.  
 
V južni Ameriki imaš velike 
plantaže kave. Tam ljudje (tudi 
otroci) delajo po cele dneve za 
skromno plačilo. Nato si trgovci 
med sabo »podajajo« hrano, dokler 
ne pride do polic. Takrat je le v 
drobnem tisku zapisano, od 
katerega trgovca je trgovina 
odkupila živilo (in še vse kar spada 
v deklaracijo, npr. kraj proizvoda). 
Kje je pa podatek, kdo je imel to 
živilo prej in ali je kje dokaz, da ni 
bil izkoriščan (premajhna plača, 
nevarni pogoji za delo)? Ni ga! Ne 
duha ne sluha o njem. 
 
Da bomo prepričani, da je živilo, ki 
ga kupujemo, prišlo neposredno 
do trgovine (med proizvajalci in 
kupcem ter trgovino, v kateri 
kupujemo, ni bilo nobenih drugih 
trgovcev) lahko preverimo, če 
živilo vsebuje spodaj navedeni 
znak »fair trade« ali pravična 
trgovina. Ta pove, da so delavci 
solastniki podjetja in primerno 
plačani.  
 
Seveda ima pravična trgovina tudi 
kar nekaj drugih pozitivnih 
lastnosti.  
 
 

  
Gibanje pravične trgovine traja že 
skoraj 50 let. V Sloveniji smo prvo 
pravično trgovino dobili pred 12 
leti v Ljubljani. Trgovina se 
imenuje 3MUHE. Tam prodajajo le 
izdelke, ki imajo potrjeno oznako 
za pravično trgovino. 
 
Bistvo je, da če hočeš pomagati 
delavcem pod slabimi pogoji, želiš 
imeti bolj kvalitetno živilo lahko 
kupiš izdelke z oznako, ki je spodaj 
navedena.   
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POČITNICE 

Spanje na strehi avtomobila 

BRINA NAMURŠ, 5. B 

Bližajo se poletne 
počitnice mnogi že 
načrtujejo, kaj bodo 
počeli, drugi pa se bodo 
odločili čisto na koncu.  
 
Letos najverjetneje ne 
bomo počitnikovali po 
oddaljenih deželah, saj 
nam je epidemija malo 
prekrižala načrte. Ampak 
ne mislimo, da lahko 
počitnikujemo le v 
hotelih, aprtmajih in s 
šotori na tleh.  
 
Počitnice lahko 
preživimo tudi z šotori 
na strehi. Tako 
preživljam počitnice jaz. 
Za takšne počitnice 
potrebuješ le avto in na 
njega postaviš šotor. 
Vem, da se zdi malo 
čudno, a je mogoče.  
 
V strešnem  šotoru je po 
navadi le kakšen žepek in 
pena oz. žimnica, na 
kateri spiš. V šotoru ni 
veliko prostora, zato več 
časa preživimo v naravi. 
Mi tako ostanemo na 
enem mestu le kakšen 
dan, saj je tak način 
potovanja namenjen 
premikanju. Zato se 
odpravimo nekam in tisti 
kraj raziščemo.  
 
S takšnim načinom 
potovanja lahko vidiš 
ogromno dežel in krajev. 
Jaz tako potujem že od 
malega, zato sem na tak 
način počitnikovanja že 
navajena.  
 
 

 
 
 
 

 
Najbolj mi je všeč, da sem v naravi in da lahko spimo kjerkoli 
v samotnem zalivu ali sredi gozda. Najbolj pa mi je 
nenavadno to, da smo pač na strehi, in mnogim se zdi to zelo 
zanimivo, a zame je to nekaj povsem normalnega.  
 
Prednost v primerjavi s šotorom na tleh je ta, da v našem 
šotoru ni mravelj in drugih žuželk, ampak komarjev pa se ne 
moremo znebiti.  
 
Kot zanimivost vam povem, da sem s šotorom na strehi bila 
že v Tuniziji, v Afriki in tam spala na sredi puščave.  
 
 
Uživajte v počitnicah! 
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ZADNJA STRAN – ZANIMIVOSTI IZ SVETA Ž IVALI 

Katera žival je najbolj primerna zame? 
 

TAJA HORVAT, 5. C 

 
OVEN 
Ker ste zelo energični, dinamični in vedno hrepenite po pustolovščini, je pomembno, da imate ob sebi 
živahnega in vitalnega ljubljenčka ki bo zlahka dohajal vaš  stil življenja. 
Npr. psi mešančki, haski , ali labradorec… 
 
 
BIK 
Ker radi uživate, zato ob sebi potrebujete po možnosti kosmato in ležerno živalco, ki se bo pustila 
razvajati in božati v nedogled. 
Npr. zajček, hrček ali morski prašiček… 
 
 
DVOJČEK 
Ob sebi potrebujete žival, ki se bo izzvala tudi na vaše intelektualne sposobnosti in s katero se boste lahko 
pogovarjali. 
Npr. papiga ali pes… 
 
 
RAK 
Ker ste skrbni in odgovorni, boste uživali prav ob vsakem hišnem ljubljenčku. Posebej lahko omenimo 
hrčka, ki teko kot tipični raki potrebuje udoben in prostoren domek ter nekoga, ki mu bo pokazal da ga 
ima rad. 
Npr. hrček, riba ali rak samotar… 
 
 
LEV 
Navdušujejo vas živali, ki ne skrivajo samozavesti in ki se zavedajo svojega lepega, če že ne mogočnega 
videza. Ker iz veliko razlogov ne morete imeti doma leva vam priporočamo psa ali mačko. 
Npr. siamska mačka,  kokeršpanijel ali ameriškega stafford terierja 
 
 
DEVICA 
Ker vam očitno veliko pomeni čisto in urejeno stanovanje, boste verjetno dolgo premišljevali katero žival 
naj izberete. Priporočam vam pasjega prijatelja. 
 
 
TEHNICA 
Ob sebi potrebujete hišnega ljubljenca, ki bo vaš dom napolnil s harmonijo in toplino. Potrebujete psa ki 
nebo preveč težaven in ki bo kipel od ljubezni in bo veš zvesti prijatelj. Za vas so najbolj primerne pasme:  
novofurlanec, labradorec, zlati prinašalec ali pa mešanček iz zavetišča ki vam bo zagotovo vračal ljubezni. 
 
 
ŠKORPIJON  
Ste zelo skrivnostna bitja in vas v marsičemu privlačijo mačke ki znajo izraziti svojo individualno naravo. 
Po drugi strani ste precej ljubosumno bitje in je v tem primeru bolj primerna izbira za vas pes. Nekateri 
pa ste bolj ljubitelji nevarnih živali zato vam priporočamo škorpijone, pajke in kače. 
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STRELEC 
Potrebujete hišnega ljubljenčka ki bo zadovoljil vašo željo po učenju doživljanju pustolovščin in večnemu 
optimizmu. Priporočamo pa vam nemško dogo. 
 
 
KOZOROG 
Če se odločate za hišnega ljubljenčka premislite najmanj dvakrat. Tipični kozorogi so ambiciozni  in so 
pripravljeni trdo delati  da dosežejo svoj cilj. Priporočamo vam na primer škotskega mejnega ovčarja 
(border colllie). 
 
 
VODNAR 
Ker ljubite svobodo ste jo pripravljeni dati tudi svojemu hišnemu ljubljenčku. Mačke so zato za vas 
popolna izbira saj bosta drug drugemu dala dovolj svobode in užitka da bosta lahko živela v sožitju 
Številni vodnarji pa hrepenijo po nenavadnih eksotičnih ljubljenčkih. 
 
 
RIBA 
Ker ste po naravi zelo zasanjani in se radi umaknete v svoj domišljijski  svet vam priporočamo da svojega 
ljubljenčka poiščeta v zavetišču in ta vam bo znal lepo vračati ljubezen in mu bo všeč vaša pozornost. 
                                                                                               
 

 

 

 

 

ZABAVNIK 

Miselne igre za prosti čas 

 
BRINA NAMURŠ, 5. B 

Koza in zelje  

Na obali reke so volk, koza in zelje. Kako jih lahko 
čez reko pripelje čolnar v čolnu, ki je tako majhen, 
da lahko čez reko naenkrat pelje le enega izmed 
njih. Čolnar pa seveda ne sme pustiti volka 
samega s kozo (ker bi jo ta požrl) in koze same z 
zeljem ( ker bi ga ta pojedla). Le kako mu bo 
uspelo?  
 
Rešitev: Čolnar najprej pelje kozo in jo pusti na 
nasprotnem bregu. Nazaj se vrene sam. Vzame 
volka in ga pelje na drugo stran h kozi. Vzame 
kozo in jo odpelje nazaj h zelju. Zdaj vzame zelje 
in ga odnese k volku. Na koncu se vrne po kozo.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimske številke 

Zapiši svojo starost če velja: 
I= 1                      L=50 
V=5                      C=100 
X=10                    D=500 
                             M=1000 
 
Številke, za eno enoto manjše od osnovnih, dobiš 
z odštevanjem 
VI= 5-1, torej 4 
XL= 50-10, torej 40 
 
Preostale številke pa z seštevanjem. 
VI= 5+1, torej 6 
XII= 10+1+1, torej 12 
 

Igra iz Maiendbala 

Na mizo položimo 17 vžigalic. Vsak igralec lahko 
vzame 1, 2 ali 3 vžigalice. Zmaga tisti, ki vzame 
zadnjo vžigalico. Vžigalice postavimo v ravno 
vrsto. 
Trik: Vzeti je treba 5., nato 9. 13. in zadnjo. Če 
moraš začeti vzemi le eno samo vžigalico.  
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Črkovna solata 
V črkovni solati najdi devet predmetov, ki so na 

sliki. Skriti so vodoravno in navpično. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekipa Šuštipisa vam želi  
sproščene in zabavne poletne počitnice! 

 
 
 
Za vas smo pripravljali novinarske prispevke: Liza Viršček, Brina Namurš, Taja 
Berkopec, Taja Horvar, Lina Knafeljc, Karolina Zver, Fipil Žvanut, Varja Bernot, Ella 
Kunej, Tjaša Adamovič, Ajda Laban Rakušček, Aleks Laban Rakušček, An Mikono 
Čopičp 
Mentorica: Zorka Herman 
Izdala: Osnovna šola Milana Šuštaršiča 
 


