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STRAN 2 

INTERVJU 
Kaj želite biti po poklicu?  

JULIJA TORKAR, NEŽA PAJK, NELI SAVENC, 5. B 

  Zarja (2. a): Veterinarka, ker imam rada živali.   

 Teja (2. a):  Natakarica, ker rada strežem ljudem.   

 Ada (2. a): Frizerka, ker mi je všeč ta poklic.  

 Leja (2. a): Učiteljica, ker mi je všeč ta poklic.   

 Kosta (2. a): Predsednik države, ker bi rad skrbel za državo.  

 Gaja (2. a): Zdravnica za oči, ker je tudi moja teta zdravnica za oči 

in mi je postalo zelo všeč.  

 Vid (3. b): Kuhar, ker je to zelo zanimiv poklic.  

 Neli (3. b): Učiteljica, ker imam rada otroke in bi jih rada učila.  

 Jan (3. c): Arhitekt, ker rad raziskujem.  

 Zara (3. c): Zobozdravnica, zaradi aparatov.  

 Kiara (3. c): Veterinarka, ker imam rada živali.  

 Ela (3. c): Filmska igralka, ker me je navdihnil moj najljubši film.  

 Matej (3. c): Finančnik, ker bi rad imel veliko denarja.  

 Erik (3. b): Policist, ker bi rad lovil zločince in mi je to res všeč.  

 Eva (1. b): Veterinarka, ker imam rada živali.  

 Bine (1. a): Voznik avtobusa, ker bi rad vozil veliko ljudi.  

 Erik (1. a): Rad bi delal v zavetišču, ker imam rad živali.   
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STRAN 3 

MI IN SVET 
Dan varnosti na spletu 

BRINA NAMURŠ, 6. B

Letos smo dan varne rabe interneta obeležili 9. 2. 2022. Letošnji je bil 

posvečen temi dobrega počutja pri rabi interneta. Tehnologija je 

namenjena temu, da nam olajša življenje in nam ga izboljša, ne pa da 

nas odvrača od njega, nam kvari zdravje in nas utaplja v informacijah. 

Kako torej poskrbeti za varno rabo interneta, ohraniti stik z bližnjimi, 

razlikovati napačne informacije od pravih?   

 

Safe.si nagradni izziv   

Gibanje je zelo pomembno za naše zdravje, ker pa zdaj veliko časa 

preživimo pred tablicami, telefoni in računalniki ima lahko to slab 

učinek. Gibanje, sploh v naravi ima blagodejen učinek na nas, nas 

sprošča, pomirja in vrača optimizem. Zato so na safe.si pripravili 

nagradni izziv za otroke in starše. Če vas tole zanima, hitro odklikajte 

na njihovo spletno stran in sodelujte pri njihovem nagradnem izzivu. 

Potrebno je pripraviti razgibalno vajo.   
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STRAN 4 

Spletna predstava za učence   

 Ob dnevu varne rabe interneta 9. 2. 2021 v točki osveščanja o varni 

rabi interneta Safe.si pripravljajo spletno interaktivno predstavo za 

učenke in učence 2. in 3. triletja osnovne šole “Dobro počutje in 

internet”. Improvizatorji IGLU Teatra (Vid Sodnik in Juš Milčinski) bodo 

aktualne teme zdravih odnosov na internetu, vpliva interneta na 

samopodobo mladih, iskanje zanesljivih informacij o zdravju na 

internetu ter pomembnosti uravnotežene rabe naprav z ekrani 

učencem 2. in 3. triletja OŠ predstavili na zabaven, inovativen in 

sproščen način.  

Čas, ki ga preživimo na napravah   

Od leta 2011 pa do leta 2017 se je uporaba elektronskih naprav pri 

majhnih otrocih povečala od petih minut do 48 minut.   

Nasveti za varno rabo interneta   

Tukaj je nekaj nasvetov, ki se jih je dobro držati, kadar uporabljaš 

internet ali mobilnik: doma, v šoli in pri prijateljih.    

Lahko si jih natisneš in obesiš poleg računalnika. Lahko pa tudi v šoli s 

sošolci naredite plakat s temi pravili in jih obesite v razredu: 
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 Vedno uporabljaj vzdevek, ne pravega imena, ko klepetaš na 

internetu!  

 Ne srečuj se z neznanci s spleta (tudi če se ti zdijo v virtualnem 

svetu tvoji prijatelji)!  

 Gesla so skrivnost! Pogosto jih spreminjaj.  

 Spoštuj spletno etiko oz. Bonton! Česar ne želiš, da drugi storijo 

tebi, tudi ti ne naredi drugim.   

 Nadlegovanje prek neta ali mobilca je nedopustno! Staršem 

povej, če te kdo nadleguje prek spleta ali če naletiš na neprimerno 

vsebino!   

 Ne odpiraj pošte in priponk od neznancev! Če naletiš na kaj 

čudnega na internetu, takoj povej staršem!  

 Uporabljaj antivirusni program in požarni zid, ko brskaš po 

spletu.  

 Na spletu ne izdajaj svojih osebnih podatkov, niti podatkov 

svojih staršev! Ne objavljaj svojih zasebnih fotografij, niti fotografij 

svojih prijateljev!  

 Z uporabo interneta ne pretiravaj!  

 Z interneta ne prepisuj, vedno navedi vir in avtorja. Preveri tudi 

druge vire (knjige ...) In ne verjemi, da je vse, kar piše na internetu, 

tudi res.  

 Za še več pa obišči spletno stran safe.si za otroke, kjer te čakajo zabavni 

filmčki, nasveti za obnašanje na spletu, veliko o varnih geslih in 

ustrahovanju ter o objavljanju slik in še mnogo več.   

Varno surfaj po spletu!  

VIRI:  

https://otroci.safe.si/# , https://safe.si/dan-varne-rabe-interneta/dan-varne-rabe-interneta-9-2-2021   

https://otroci.safe.si/
https://safe.si/dan-varne-rabe-interneta/dan-varne-rabe-interneta-9-2-2021
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STRAN 6 

Prešernov dan 

DANINA KELMENDI, 6. C 

 

France Prešeren (3. 12. 1800−8. 2. 1849) se je 
rodil v kmečki družini. V osnovni šoli je bil tako 
priden, da so ga zapisali v zlato knjigo. Po uspešno 
zaključenem študiju na dunajski pravni fakulteti 
se je vrnil v Ljubljano, kjer je delal kot odvetnik. V 
tem času je napisal večino svojih pesmi, pri 
pisanju katerih ga je pomembno usmerjal prijatelj 
Matija Čop. Prešeren je prvi Slovenec, ki se je po 
kakovosti svojega pisanja lahko kosal s sodobniki 
po Evropi.  
 

Življenjska pot pesnika je bila polna raznovrstnih preizkušenj. Njegovi 
prijatelji so umirali eden za drugim, kot pesnik pa v času svojega 
življenja ni bil priznan.  
 
France Prešeren danes velja za največjega slovenskega pesnika. Del 
njegove pesmi Zdravljica, napisane leta 1844, je besedilo državne 
himne Republike Slovenije, obletnica njegove smrti pa osrednji 
državni kulturni praznik - Prešernov dan.    
 
Prešernov dan je osrednji slovenski kulturni praznik in državni 
praznik ter dela prost dan v Republiki Sloveniji, ki ga praznujemo na 
8. februar, obletnico smrti največjega slovenskega pesnika Franceta 
Prešerna. Na ta dan poteka osrednja državna proslava, na kateri 
podelijo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada za 
vrhunske dosežke na področju umetnosti v Sloveniji.  
 
Proslava ob obletnici pesnikove smrti je prvič postala vseslovenska po 
sklepu osvobodilnega gibanja leta 1941, med drugo svetovno vojno, 
vendar so ga praznovali 7. februarja. 8. februar se kot praznik 
slovenske kulture praznuje od leta 1945 naprej. 
 
Viri:  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ernov_dan, https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren, 4. 2. 2022  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ernov_dan
https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Pre%C5%A1eren
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STRAN 7 

Dan maternega jezika 

BRINA NAMURŠ, 6. B 

Na pobudo organizacije UNESCO praznujemo 21. februarja 

mednarodni dan materinščine. Na ta dan je dobro, da se spomnimo 

našega prvega jezika, ki se ga naučimo.    

 

Materinščina, naš prvi jezik  

To je naš jezik, ki ga obvladamo in se v njem najlažje izražamo.  To je 

navadno jezik, ki se ga naučimo od matere in ga vedno “nosimo” s seboj. 

Materinščina ima za vsakega posameznika posebno čustveno vrednost, 

neko toplino in močno vez z domovino. Koliko materinščin na svetu je, 

si jezikoslovci niso ravno enotni, kajti njihove ocene so med 4.000 in 

10.000. Govorcev  nekaterih materinščin je več 50 milijonov npr. 

kitajščina, angleščina, ruščina, japonščina, arabščina idr. Govorcev 

jezika kot je npr. slovenščina, je bolj malo, a ne glede na to, koliko 

govorcev neke materinščine je, so vse materinščine enakovredne in 

enako dragocene.  Pravice do materinščine je osnovna človekova 

pravica.   
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Od kdaj in zakaj praznujemo ta dan?   

Unesco je mednarodni dan materinščine razglasil 17. februarja 1999, 

prvič pa smo ga uradno praznovali 21. februarja 2000. Zakaj pa ravno 

21. februar? 21. Februarja 1952 je bil dan, ko so študenti z univerze v 

Bangladešu protestirali z zahtevo po uradni rabi njihovega maternega 

jezika – bengališčine. Nekaj  pogumnih študentov je bilo med protestom 

ubitih, UNESCO pa je njim v spomin izbral ravno 21. februar.   

Kako pa drugje po svetu praznujejo ta dan?   

Tega posebnega dne ne praznujejo le v Bangladešu, temveč tudi v 

Ameriki, Avstraliji, Aziji in tudi pri nas v Evropi. V Bangladešu se umrlih 

študentskih borcev za materni jezik spominjajo z polaganjem cvetja na 

različne spomenike, hkrati pa organizirajo različna druženja in zabave 

v čast lastnemu jeziku in kulturi ter razna literarna tekmovanja.  

 

viri: https://www.student.si/izpostavljeno/druzba/21-februar-je-mednarodni-dan-maternega-jezika/, 4. 2. 2022 

 

materni jezik 

materni je vrstni 

pridevnik in označuje 

vrsto, npr. slovenski, 

tuji, prvi jezik 

 

materin jezik 

materin je svojilni 

pridevnik, npr. materin 

plašč, uhan, jezik v ustih 

 

https://www.student.si/izpostavljeno/druzba/21-februar-je-mednarodni-dan-maternega-jezika/
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STRAN 9 

Svetovne znamenitosti – Burdž Kalifa 

LIZA VIRŠČEK, 7. B 

Verjetno vsi poznate stavbo Burdž Kalifa. Če ne ste vsaj prebrali o 
njem v kakšni knjigi ali na internetu, ali ste se s kom pogovarjali o 
njem. V tem članku vam bom povedala še malo več o tej stavbi, če pa je 
ne poznate, pa jo boste zdaj spoznali.  
 

 
 

Burdž Kalifa, kar pomeni Stolp 
Kalifa, je nebotičnik v Dubaju, 
zgrajen leta 2010.  
 
Pred dokončanjem se je 
imenoval Burdž Dubaj. Graditi 
so ga začeli 21. septembra leta 
2004, odprt pa je bil 4. januarja 
2010.  
 
Že septembra 2008 je postal 
najvišja zgradba, kar jih je 
zgradil človek.  
 
Zaradi veliko tekmecev je bila 
končna velikost zgradbe dolgo 
časa skrivnost, vendar so 
nekateri na podlagi števila 

nadstropij in njihove višine izračunali, da bo zgradba visoka 818 
metrov.  
 
17. januarja 2009 je zgradba dosegla svojo končno višino, ki je 
dejansko 828 metrov.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Neboti%C4%8Dnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dubaj
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Burdž Kalifa je 
načrtovan za mešano 
rabo in je središče 
kompleksa, ki bo 
vseboval 30.000 
stanovanj, devet 
hotelov, devetnajst 
blokov, nakupovalni 
center Dubaj, 
Dubajsko jezero.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir besedila:  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Burd%C5%BE_Kalifa   
Viri slik:  
https://images.app.goo.gl/cARUNXd8qUgbLh9fA  
https://images.app.goo.gl/xYxXr5DswS87t7qZ8  

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nakupovalni_center_Dubaj&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nakupovalni_center_Dubaj&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dubajsko_jezero&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Burd%C5%BE_Kalifa
https://images.app.goo.gl/cARUNXd8qUgbLh9fA
https://images.app.goo.gl/xYxXr5DswS87t7qZ8
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STRAN 11 

Peking 

NEŽA PAJK, 5. B 

Peking je velemesto v severni Kitajski, glavno mesto Ljudske republike 

Kitajske. Peking se z dobrimi 21 milijoni prebivalcev uvršča na drugo 

največje mesto na Kitajskem, gledano po številu prebivalcev, takoj za 

Šanghajem. Pekingu se je do danes že 15-krat spremenilo ime. Je tudi 

glavno križišče transportnih poti, z več deset železnicami, cestami in 

avtocestami, ki povezuje mesto v vse smeri  
  

 

Vir: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnova24tv.si%2Fsvet%2Fpeking-je-prehitel-new-york-po-stevilu-milijarderjev-in-s-tem-postal-nova-

svetovna-prestolnica-milijarderjev%2F&psig=AOvVaw1OFcjvtURpVM-

pM2mwZiWK&ust=1643809952513000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCMiVyLfT3vUCFQAAAAAdAAAAABAY, 1.2.2022  

  

Peking je politično, izobraževalno in kulturno središče Kitajske, vendar 

pa je ekonomsko središče postal Šanghaj, ki svoj ugled povečuje tudi na 

drugih področjih. Peking je leta 2008 gostil poletne olimpijske igre. 

Mesto je bilo izbrano tudi za gostiteljico zimski olimpijskih iger 2022, s 

čimer je postalo prvo mesto, ki je gostilo tako poletne olimpijske igre 

kot zimske olimpijske igre.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnova24tv.si%2Fsvet%2Fpeking-je-prehitel-new-york-po-stevilu-milijarderjev-in-s-tem-postal-nova-svetovna-prestolnica-milijarderjev%2F&psig=AOvVaw1OFcjvtURpVM-pM2mwZiWK&ust=1643809952513000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCMiVyLfT3vUCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnova24tv.si%2Fsvet%2Fpeking-je-prehitel-new-york-po-stevilu-milijarderjev-in-s-tem-postal-nova-svetovna-prestolnica-milijarderjev%2F&psig=AOvVaw1OFcjvtURpVM-pM2mwZiWK&ust=1643809952513000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCMiVyLfT3vUCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnova24tv.si%2Fsvet%2Fpeking-je-prehitel-new-york-po-stevilu-milijarderjev-in-s-tem-postal-nova-svetovna-prestolnica-milijarderjev%2F&psig=AOvVaw1OFcjvtURpVM-pM2mwZiWK&ust=1643809952513000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCMiVyLfT3vUCFQAAAAAdAAAAABAY
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 Tokio 

NELI SAVENC, 5. B 

Tokio je največje mesto na svetu. 

Ima kar 8 milijonov prebivalcev. 

Če pa ste ljubitelji športa, 

najbrž  veste, da se tam odvijajo 

poletne olimpijske igre.  
 

 

 

 

ZGODOVINA TOKIA:  

Tokio so dvakrat porušili in ponovno zgradili. Prvič leta 1923, ko ga je 

zrušil silovit potres, drugič pa proti koncu druge svetovne vojne, ko so 

bile cele četrti uničene zaradi silovitih požarov, bombardiranja z 

zažigalnimi bombami. V današnjem Tokiu je tako ostalo le malo 

tradicionalnega. Po drugi strani 

pa je to omogočilo razvoj 

odličnega sistema podzemnih 

železnic  in velikih urbanih 

središč ter območij za olimpijske 

igre 1964.  

 
 

 

Tokio se je do devetnajstega stoletja imenovalo Edo. Leta 1868 so ga 

prvič uradno poimenovali Tokio.  

  

 Vir: 
  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.27vakantiedagen.nl%2Fjapan%2Ftokyo%2F%3Fpage_nr%3D4&psig=AOvVaw18YlLins4CiE6ugbcI8btf&ust=1643810968964000&source=images&cd=vfe&ved=

0CAgQjRxqFwoTCJD7gZnX3vUCFQAAAAAdAAAAABAP  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsl.tripnholidays.com%2F4954-tokyo-on-a-budget-tips-for-making-your-yen-go-further-

sl&psig=AOvVaw18YlLins4CiE6ugbcI8btf&ust=1643810968964000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJD7gZnX3vUCFQAAAAAdAAAAABAV  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiShtzF1971AhXO16QKHfo2A_oQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fsl.wikipedia.org%2Fwiki%2FTokio&usg=AOvVa

w1shAANT2TYrG0B6G_QJ89g, 1. 2. 2022 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.27vakantiedagen.nl%2Fjapan%2Ftokyo%2F%3Fpage_nr%3D4&psig=AOvVaw18YlLins4CiE6ugbcI8btf&ust=1643810968964000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJD7gZnX3vUCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.27vakantiedagen.nl%2Fjapan%2Ftokyo%2F%3Fpage_nr%3D4&psig=AOvVaw18YlLins4CiE6ugbcI8btf&ust=1643810968964000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJD7gZnX3vUCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsl.tripnholidays.com%2F4954-tokyo-on-a-budget-tips-for-making-your-yen-go-further-sl&psig=AOvVaw18YlLins4CiE6ugbcI8btf&ust=1643810968964000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJD7gZnX3vUCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsl.tripnholidays.com%2F4954-tokyo-on-a-budget-tips-for-making-your-yen-go-further-sl&psig=AOvVaw18YlLins4CiE6ugbcI8btf&ust=1643810968964000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJD7gZnX3vUCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiShtzF1971AhXO16QKHfo2A_oQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fsl.wikipedia.org%2Fwiki%2FTokio&usg=AOvVaw1shAANT2TYrG0B6G_QJ89g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiShtzF1971AhXO16QKHfo2A_oQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fsl.wikipedia.org%2Fwiki%2FTokio&usg=AOvVaw1shAANT2TYrG0B6G_QJ89g
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Kitajsko novo leto – leto tigra 

LIZA VIRŠČEK, 7. B 

Oseba, rojena v letu tigra, je karizmatična* in priljubljena. Ta prirojena 
privlačnost je tigrova glavna značilnost, posledično pa mu omogoča 
vznemirljivo in zanimivo življenje.   
 
Tiger je plemenit in ponosen, zvest in radodaren. Rad tvega, boji pa se 
monotonosti*, zato zanj sprememba načrtov ne predstavlja nobene 
težave, da le lahko uživa v tem, kar počne.   
 
Na ljubezenskem področju je neomajni* tiger kar zahteven. Običajno 
precej dolgo išče pravega partnerja, takšnega, ki lahko sledi 
njegovemu ritmu. Dokler je temu tako, bo svojega partnerja ljubil z 
vso močjo. Ko pa se v razmerju pokažejo težave, se bo tiger prvi 
umaknil. In tudi ta umik bo izpeljal elegantno.   
 
Vztrajnost, pogum in vodstvene sposobnosti so tiste njegove 
prednosti, ki ga uvrščajo v sam vrh priljubljenosti med delodajalci. Ti 
pa morajo vedeti, da bodo od tigra dobili največ, če ga pustijo na miru. 
V strogi hierarhični* strukturi ne bo zdržal dolgo. Najmočnejši pa je 
takrat, ko obvlada svoje naravne instinkte, hkrati pa je tudi bolj 
potrpežljiv in manj egocentričen*. Je odličen pogajalec, govornik in 
običajno obvlada več tujih jezikov.   
 
Veličastnemu tigru vedno uspe pristati na nogah in izkoristiti tudi 
najbolj obupne situacije.  
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Značilnosti tigra pa se razlikujejo tudi glede na to, kateri element je 
vladal letu, v katerem ste se rodili.   

Tiger, rojen v letu lesa (1914, 1974)  

Tiger, rojen v letu lesa, je med vsemi tigri najbolj toleranten, pravičen 
in velikodušen. Čeprav tega ne kaže odkrito, ima veliko željo po 
zmagovanju in moči. Tako kot vsi tigri, je tudi ta zelo kreativen in ne 
mara podrejanja. Njegovi šibki točki pa sta pomanjkanje organizacije 
in smisla za odgovornost.   

Tiger, rojen v letu ognja (1926, 1986)  

Tiger, rojen v letu ognja, je neutruden, nepredvidljiv, nemiren in 
vedno v gibanju. Najbolj ceni svobodo, zato tudi najraje živi iz dneva v 
dan. S svojo karizmo* in nastopaštvom zlahka prepriča druge, da so 
njegova zanimanja tudi njihova. Ker je po naravi gospodovalen, 
inteligenten in zelo dober poslušalec, je rojen vodja.    

Tiger, rojen v letu zemlje (1938, 1998)  

Tiger, rojen v letu zemlje, je najbolj bister med vsemi tigri. Njegove 
najboljše lastnosti so poštenost, radovednost in razumevanje, šibki 
točki pa pretiran ponos in togost*. V večini primerov ima rad svoje 
delo, njegova pretirana previdnost pa lahko včasih ovira tako njegov 
študij kot razvoj kariere.   

Tiger, rojen v letu kovine (1950, 2010)  

Tiger, rojen v letu kovine, najbolj ceni samoto in najbolj zacveti v 
tekmovalnem okolju. Okolico najbolj navduši s svojo očarljivostjo in 
energijo, na drugi strani pa zna pokazati tudi tesnobo in lenobo. 
Včasih pa se obnaša kot razvajen otrok, saj se težko upre svojim 
željam.   

Tiger, rojen v letu vode (1962, 2022)  

Tiger, rojen v letu vode, je objektiven*, filozofski, miren, družaben, 
diplomatski*, realističen in odgovoren. In to so samo nekatere njegove 
pozitivne lastnosti. Njegova šibka točka pa je, da kljub svoji inteligenci 
včasih preveč časa zapravi za reševanje težav, ki so praktično 
nerešljive.  
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Močne točke: odkrit, pustolovski, neobičajen, zagnan  

Šibke točke: agresiven, aroganten, vzkipljiv, neučakan  
Skladni znaki: Zmaj, Konj, Pes  
Neskladni znaki: Bivol, Kača, Opica  
Element: Les  
Yin ali Yang: Yang  
Poklici: diplomat, novinar, pesnik, igralec, slikar, politik, filozof  
Leta: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022  
Barve: bela, zelena  
Srečne številke: 3, 7, 11  
Rojstni kamen: safir  
Kristali: amazonit, aventurin, žad, malahit, peridot, tigrovo oko  
Mesec: Februar  
Najbližji znak zahodne astrologije: Vodnar  
Znani tigri: Lady Gaga, Lindsay Lohan, Demi Moore, Tom Cruise, 
Victoria Beckham, Leonardo Dicaprio, Jim Carrey, Axl Rose, Alanis 
Morissette, Bradley Cooper  
 

Slovar*:  

Karizma: nadnaravna sposobnost, dana posamezniku zlasti v korist 
drugih  
Neomajen:  ki se ne da omajati (narediti, povzročiti, da kaj ni več 
trdno, stabilno)  
Hierarhično: razvrstitev po položaju, funkcijah, pomembnosti  
Egocentričen: ki ima, postavlja sebe za središče vsega dogajanja; 
zaverovan vase, samoljuben  
Togost: ob delovanju sile nanj ne spremeni svoje oblike  
Objektiven: ki se pri presojanju, vrednotenju ne ravna po osebnih 
nagnjenjih, interesih, ampak po dejstvih  
Diplomatski: nanašajoč se na diplomate ali diplomacijo (sposobnost 
ravnati z ljudmi spretno, okoliščinam ustrezno)  
 
Viri: 
https://www.kosmika-trgovina.si/tiger  
  
Viri slik:  
https://images.app.goo.gl/ctiKUuf97w8ZNgfd8  

 

https://www.kosmika-trgovina.si/zmaj
https://www.kosmika-trgovina.si/konj
https://www.kosmika-trgovina.si/pes
https://www.kosmika-trgovina.si/bivol
https://www.kosmika-trgovina.si/kaca
https://www.kosmika-trgovina.si/opica
https://www.kosmika-trgovina.si/energizirani-kristali/Amazonit/kristal-amazonit
https://www.kosmika-trgovina.si/energizirani-kristali/Aventurin/kristal-aventurin
https://www.kosmika-trgovina.si/energizirani-kristali/zad/kristal-zad
https://www.kosmika-trgovina.si/energizirani-kristali/Malahit/kristal-malahit
https://www.kosmika-trgovina.si/energizirani-kristali/Peridot/zapestnica-peridot
https://www.kosmika-trgovina.si/energizirani-kristali/Tigrovo-oko/kristal-tigrovo-oko
https://www.kosmika-trgovina.si/vse-kar-moras-vedeti-o-vodnarju
https://www.kosmika-trgovina.si/tiger
https://images.app.goo.gl/ctiKUuf97w8ZNgfd8
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Pust  

DANA DULAR, 6. A 

Pustni čas predstavlja prehajanje iz zime v pomlad. Bliža se 1. marec, 
katerega bomo to leto praznovali pust. Njegov čas je premakljiv (7 
tednov pred veliko nočjo).   
 

 

 
Otroci pa tudi odrasli se ga vedno veselijo, saj je navada, da se 
našemimo v pustne šeme - tradicionalne maske ter različne narodne 

noše in družabne - kot so klovn, princeska, 
čarovnica ...  
 
 

V Sloveniji imamo kar nekaj tradicionalnih 
mask in navad. Ene najbolj znanih so 
Cerkljanski Laufarji, Škoromati, Drežniški 
pustni liki ter pust v Cerknici.  
 
S pustom so povezani različni običaji, pustni 
plesi, sprevodi pustnih mask, skratka zabava 
in bogato obložena miza z dobrotami.  
 
Vir:  https://www.vitapur.si/blog/pust-sirokih-ust-je-tu.html  

Vir: http://www.laufarija-cerkno.si/pust.html   

https://www.vitapur.si/blog/pust-sirokih-ust-je-tu.html
http://www.laufarija-cerkno.si/pust.html
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Horoskop  

LIZA VIRŠČEK, 7. B 

Kozorog (ali CAPRICORN), Saturn, 22. 12−20. 1.  

 
Je znamenje, ki kaže na veliko 
ambicioznost* v življenju. Ljudje, 
ki imajo v rojstni karti poudarjeno 
znamenje Kozorog, so zelo resni 
in odgovorni. Pri tem ne gre za to, 
da si želijo odgovornosti, ampak 
jim slednjo nenehno nalagajo 
drugi. Nikoli se ne izognejo 
dolžnostim, zato spadajo med 
zanesljiva znamenja. Zaradi 
prevelikih obveznosti in dolžnosti 

se zdi, da se ne znajo igrati ali živeti prijetnejših strani življenja. 
Njihov humor je cinično* obarvan in večinoma se nagibajo k 
pesimizmu*. Na vse tisto, na kar ljudje s poudarjenim znamenjem 
Strelec odgovarjajo z »DA«, ljudje s poudarjenim znamenjem Kozorog 
odgovarjajo z »NE«.  
 
 

Kozoroge bomo prepoznali po 
zadržanosti. Okrog sebe 
največkrat ustvarijo zid, ki ga 
sezidajo kar z lastnimi rokami. 
Resda se za tem skriva plahost, 
vendar tudi čvrstost in moč, ki 
jo čutimo, četudi so do nas 
prijazni. Vedno bomo imeli 
občutek, da v resnici hočejo biti 
sami, toda to ne drži, kajti Kozorogi hrepenijo po priznanju, zato se 
bodo potrudili, da bodo na nas naredili dober vtis.  
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Kozorogi se ljudem približajo z nekoliko togimi gibi; zdi se, kot da so 
jih predtem skrbno vadili. Roko nam bodo podali z vojaško držo in 
nekoliko uradno ter nas skorajda hladno pozdravili. Če si bomo vzeli 
čas in Kozoroge dalj časa opazovali, bomo v njihovi drži zaznali 
spremembe. To je najočitneje, ko se jim približa človek, ki jim ugaja. 
Takrat njihova osredotočenost popusti in vpijati začnejo vsako 
besedico, pri čemer so tako pozorni, da jim včasih uide nit pogovora.  
 

Vodnar (ali AQUARIUS), Saturn in Uran, 21. 1.−18. 2. 

Vodnar je znamenje prijateljstva, napredka, novosti in 
ekstravagantnosti*. Ljudje, ki imajo v rojstni karti poudarjeno 
znamenje Vodnar, so družabni in svobodni, neobičajni in idealistični. 
Poudarjajo enakost med ljudmi.  

 
 

Veliko bolje se počutijo v skupini podobno mislečih ljudi kot doma. 
Obkroža jih veliko prijateljev. Pridružijo se revolucijam ali drugim 
masovnim naprednim gibanjem. Pogosto razburkajo vse okoli sebe – 
ljudi, okolje in okoliščine. Pogosto šokirajo, sploh z novimi pravili, ki 
so popolnoma drugačna od starih. 
 

Vse, kar lahko pričakujete, je to, da vas 
bodo presenetili, če že ne takoj, pa 
zagotovo v nadaljevanju pogovora, ki 
utegne segati od mirnega klepeta do 
glasnega razpravljanja z burnimi 
kretnjami, ki naj podprejo povedano.  
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 O Vodnarjih si je zelo težko takoj ustvariti vtis. Srečamo jih namreč 
lahko, ko preživljajo trenutke miru in uravnoteženosti, zaradi česar so 
mirni in dobro razpoloženi, ali pa tedaj, ko so v vrtincu sprememb, 
nasprotovanj in nepričakovanih dogodkov, ki dosežejo, da podležejo 
stresu in živčni napetosti.  
  
Predvsem v mladostniški dobi so Vodnarji pogosto veliki uporniki. 
Upirajo se vsem družbenim pravilom, v skupinah, ki jih izberejo za 
svoje, pa so prilagodljivi in potrpežljivi. V njih tudi najdejo svoj drugi 
dom.  
 

Ribi (ali PISCES), Jupiter in Neptun, 19. 2.−20. 3. 

Ribi je zadnje znamenje zodiaka, s katerim se zaključi cel krog 
spoznanj, ki jih bo znamenje Oven poneslo na naslednjo, višjo stopnjo 
zavedanja.  
 

Primerjamo ga lahko z oceanom, v 
katerem lahko opazujemo njegove 
obale ali ugibamo o njegovih 
največjih skrivnostih globin. Sam 
simbol kaže na dve ribi, ki plavata 
vsaka v svojo smer, kar lepo opisuje 
dvojnost in različnost tega 
znamenja. Ljudje, ki imajo v rojstni 
karti poudarjeno znamenje Ribi, 
verjamejo v univerzalno ljubezen. Pogosto želijo uiti kakršnikoli 
resničnosti tega sveta.  
 
Ko srečamo predstavnike Rib, smo ves čas v dilemi, s kom imamo 
opravka. Pod močnim vtisom impresionističnega so namreč Ribe zdaj 
tukaj in že naslednji trenutek nekje v svojem svetu. Ob Ribah boste v 
gneči – ali pa v popolni samoti. Za Ribe je značilno, da se z lahkoto 
zlijejo s situacijo. Ribe so prilagodljive, nevsiljive in plašne, če pa 
nanese, znajo hitro, tekoče in prepričljivo povedati, kaj si mislijo. Ribe 
nimajo težav s prepoznavanjem drugih, pač pa imajo drugi težave z 
doumevanjem Rib.  
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Ko se predstavniki znamenja Rib 
predstavijo, seveda če se sploh 
želijo, kajti prav lahko se zgodi, da 
se zlijejo s sivim povprečjem, vas 
pri ocenjevanju njihove osebnosti 
zlahka speljejo na led. Če nič 
drugega, se boste zmotili o njihovi 
starosti. Svojo mehko, nežno ročico 
bodo podali z zadržkom, zelo težko 
pa boste med Ribami našli tako, ki 

bi krepko stisnila dlan.  
 

Slovar*  

Ambicioznost: močno hotenje  
Cinično: posmehljivo  
Pesimizem: človek, ki vidi vse v življenju slabše, kot je  
Ekstravagantnost: človek, ki zelo odstopa od običajnega, je poseben, 
nenavaden  
 
 
 
 VIRI SLIK:   
https://images.app.goo.gl/PEQ1VJp6YNZ1pe3a6  
https://images.app.goo.gl/FSwWK22w9d8EWB4Q9  
https://images.app.goo.gl/K5ehP1WeAmnqUgLo8  
https://images.app.goo.gl/cYN4b9GSyY4febgR6  
https://images.app.goo.gl/NJU5NmLFQQcrLxdc9  
https://images.app.goo.gl/541f4LG8z82G61qd8  
  
VIRI BESEDILA:  
https://www.viva.si/Horoskop/Kozorog  
https://www.viva.si/Horoskop/Vodnar  
https://www.viva.si/Horoskop/Ribi  

  

 

 

https://images.app.goo.gl/PEQ1VJp6YNZ1pe3a6
https://images.app.goo.gl/FSwWK22w9d8EWB4Q9
https://images.app.goo.gl/K5ehP1WeAmnqUgLo8
https://images.app.goo.gl/cYN4b9GSyY4febgR6
https://images.app.goo.gl/NJU5NmLFQQcrLxdc9
https://images.app.goo.gl/541f4LG8z82G61qd8
https://www.viva.si/Horoskop/Kozorog
https://www.viva.si/Horoskop/Vodnar
https://www.viva.si/Horoskop/Ribi
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Aksolotl 

LARA ALIBEGIĆ, 5. A 

Aksolotl je PEDOMOFORNI SALAMANDER, ki je soroden TIGRASTEMU 

SALAMANDRU  

Vrsta je bila prvotno najdena v več jezerih, kot je jezero Xochimilco, ki 
leži pod Mexico Cityjem.  
Aksolotli so nenavadni med dvoživkami, saj dosežejo odraslo dobo ne 
da bo doživeli METARMOFOZO. Namesto da bi se odpravili na kopno, 
odrasli ostanejo v vodi in škrgah.  

 

 
Aksolotlov ne smemo zamenjati z ličinko tesno sorodnih vrst tigrastih 

salamandrov, ki so razširjene v 
večjem delu Severne Amerike in 
občasno postanejo pedomorfne. 
Prav tako jih ne smemo 
zamenjevati z blatnimi mladički, 
popolnoma vodnimi salamandri 
iz druge družine, ki niso tesno 
povezani z aksolotlom, a so 
površno podobni. 
 

Od leta 2020 so bili divji 
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aksolotli blizu izumrtja zaradi naseljenosti v Mexico Cityju in 
posledičnega onesnaževanja vode ter vnosa INVAZIVNIH  vrst, kot sta 
tilapija in ostriž. Mednarodna organizacija za varstvo narave in 
naravnih virov jih uvršča na seznam kritično ogroženih v divjini z 
upadajočo POPULACIJO za približno 50 do 1000 osebkov po pogodbi 
IUCN CITIES pa kot ogrožene vrste.    

 
Aksolotli se zaradi njihove 
sposobnosti  veliko uporabljajo v 
znanstvenih raziskavah 
REGENIRAJO okončine, škrge ter 
dele svojih oči  in možganov.  
 

Aksolotli so se prodajali tudi kot 

hrana na mehiških trgih in so bili 

osnovna sestavina aztežke  

prehrane.  

  

Mini slovarček neznanih besed:  

Metarmofoza: je biološki proces,s katerim se žival fizično razvije po 

rojstvu ali izvalitvi. 

Regeneracija: v biologiji je regeneracija proces obnove.  

Pedomofornost: je zakasnitev ali upočasnitev fizološkega razvoja 

organizma  

Salamandri: so skupina dvoživk podobnih kuščarjem  

Invazivnost: prevladovanje  

Populacija: število organizmov 

 
VIRI:  
 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bolha.com%2Fakvaristika%2Fmehiski-aksolotl-axolotl-oglas-
6256117&psig=AOvVaw1CsEEyN5t8ubFHKMTbmGaf&ust=1643808994252000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJiJgOzP3vUCFQAAAAAdAAAAAB
AE, 1.2.2022  
  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpetkeen.com%2Faxolotl%2F&psig=AOvVaw1CsEEyN5t8ubFHKMTbmGaf&ust=1643808994252000&sou
rce=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJiJgOzP3vUCFQAAAAAdAAAAABAK, 1.2.2022  
  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F115615915409356663%2F&psig=AOvVaw1CsEEyN5t8ubFHKMTbmGaf&
ust=1643808994252000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJiJgOzP3vUCFQAAAAAdAAAAABAP 1.2.2022  

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bolha.com%2Fakvaristika%2Fmehiski-aksolotl-axolotl-oglas-6256117&psig=AOvVaw1CsEEyN5t8ubFHKMTbmGaf&ust=1643808994252000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJiJgOzP3vUCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bolha.com%2Fakvaristika%2Fmehiski-aksolotl-axolotl-oglas-6256117&psig=AOvVaw1CsEEyN5t8ubFHKMTbmGaf&ust=1643808994252000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJiJgOzP3vUCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bolha.com%2Fakvaristika%2Fmehiski-aksolotl-axolotl-oglas-6256117&psig=AOvVaw1CsEEyN5t8ubFHKMTbmGaf&ust=1643808994252000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJiJgOzP3vUCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpetkeen.com%2Faxolotl%2F&psig=AOvVaw1CsEEyN5t8ubFHKMTbmGaf&ust=1643808994252000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJiJgOzP3vUCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpetkeen.com%2Faxolotl%2F&psig=AOvVaw1CsEEyN5t8ubFHKMTbmGaf&ust=1643808994252000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJiJgOzP3vUCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F115615915409356663%2F&psig=AOvVaw1CsEEyN5t8ubFHKMTbmGaf&ust=1643808994252000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJiJgOzP3vUCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F115615915409356663%2F&psig=AOvVaw1CsEEyN5t8ubFHKMTbmGaf&ust=1643808994252000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCJiJgOzP3vUCFQAAAAAdAAAAABAP
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USTVARJALNI 

KOTIČEK 
Natečaj za najlepšo pustno masko 

KAELI POLJŠAK, 5. A 

Pust je že pred vrati in čas je, da 

izžrebamo novo najlepšo pustno masko. 
 
Pogoji, da sodeluješ v našem natečaju:  
   
Najdi si sebi najlepšo pustno masko  
(dodaten bonus dobiš, če je doma narejena)  
 

1. Slikaj se  
2. Svojo sliko pošlji preko Teamsa  
          gospe Zorki Herman do 4. marca  
3. Počakaj, da objavimo rezultate  

4. Če si zmagal, boš dobil sladko nagradico 😊   
 

Srečno!  
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ZABAVNIK 
Kviz o temah iz prejšnje številke 

KAELI POLJŠAK, 5. B 

Kako praznujejo novo leto na Japonskem?  
a.  Za novo leto kovance mečejo skozi okno in jih potem  
     pometajo nazaj v hišo.  
b. Za novo leto barvajo jajčka  
c.  Novo leto praznujejo z zvonovi in festivali.  
d. Novo leto praznujejo pred kraljičino palačo.  

 
Sveti Nikolaj praznuje...  

a.  18. marca  
b. 1. aprila  
c.  6. decembra  
d. 25. decembra  

 
Los tehta do...  

a.  500000 kilogramov  
b. 8000 kilogramov  
c.  20 kilogramov  
d. 700 kilogramov  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Katero ime ne sodi zraven? 
Imena:  

a.  Dasher,   
b. Prancer  
c.  Vixcen  
d. Comet  
e.  Cooper  
f. Cupid  
g.  Doner  
h. Blitzem  
i. Rudolf  

Sudoku in mandala 
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KAELI POLJŠAK, 5. B 

1 
 3 4 

 1 
  

 3 
  

 4 
 2 

     
Vstavi številke od 1 do 4.  
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