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F O T O G R A F I J A  N A  N A S L O V N I C I :  

M o d e l  u č i l n i c e ,  a v t o r  B l a ž  Š t u c i n ,  8 . c

( S l i k a  j e  n a s t a l a  p r i  i z b i r n e m  p r e d m e t u

r i s a n j e  v  g e o m e t r i j i  i n  t e h n i k i ,  m e n t o r i c a

U r š k a  T a v č a r . )

Šolsko leto se približuje koncu, deveti razredi že

zapuščajo šolo. Pred vami je druga številka

šolskega časopisa, njena rdeča nit pa sta

umetnost in domače živali. 

Z umetnostjo se ukvarja veliko učencev naše šole,

med njimi so: Lana Poljanšek, Tom Milek in

plesalke izbirnega predmeta ples. Več o njihovih

treningih, željah in ciljih, ki so si jih zadali, izveste

v intervjujih. In če smo že pri izbirnih predmetih,

tokrat vam predstavljamo tudi izdelke učenk in

učencev, ki so nastali pri različnih predmetih v

tem šolskem letu. 

Z anketo smo se lotili teme domačih živali.

Učence smo spraševali, kateri od ljubljenčkov je

najbolj priljubljen in kateri najbolj eksotičen. Pa

še nekaj o živalih – na strehi naše jedilnice stoji

čebelnjak, več o njem lahko izveste v članku o

čebelicah in čebelarskem krožku na naši šoli.

Poletje se je že začelo in v članku Kaj početi

poleti? smo vam predstavili nekaj idej, da vam v

vročih tednih ne bo preveč dolgčas. Če vam

poletno druženje oziroma tabori niso tako všeč,

je v časopisu tudi ocena filma in muzikala. .

Preberite še horoskop, ki je bil spisan po

domišljiji in ne z namenom opisovanja točno

določenih ljudi. 

V šolskem letu se je zgodilo resnično veliko

dogodkov, ki so močno vplivali na razplet tega, za

nekatere lepega, za druge pa malo manj lepega

šolskega leta. Kakorkoli, leto je minilo, a bo ostalo

v naših spominih. Učenci in učiteljica izbirnega
predmeta šolsko novinarstvo vam želimo
prečudovito, zabavno, razigrano in
nepozabno poletje! 
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D A N  D R Ž A V N O S T I  I N

Š O L S K E  P R O S L A V E  

8. 2. – proslava ob slovenskem

kulturnem prazniku;

24.6. – proslava ob dnevu državnosti;

24. 12. – proslava ob dnevu

samostojnosti in enotnosti.

Pomembni prazniki v osnovnih šolah
Proslave v šolah proslavljamo za

obeležitev spominov na pretekle

dogodke oziroma ob večjih slovenskih

praznikih. Po Zakonu o osnovni šoli

moramo šole prirediti tri proslave na
leto.

Vsako leto obeležimo naslednje tri

datume, sama proslava pa se odvija en ali

nekaj dni pred praznikom (odvisno od

koledarskega leta in določenih prostih

dni):

Besedilo: Mark Fogec, Špela Malgaj  
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8. februarja je kulturni praznik,
Prešernov dan, ki se ga učenci vsako leto

v tednu ali celo mesecu pred praznikom

spominjajo na različne načine – mlajši

učenci pišejo s peresi, rišejo Prešernove

portrete, v barvah zastave pišejo

Zdravljico … Starejši učenci prebirajo

Prešernove Poezije, rišejo, poustvarjajo

pesmi, najstarejši pa Prešerna podrobneje

spoznavajo skozi njegovo biografijo in z

analizo njegovih pesmi po učnem načrtu.

Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki ga praznujemo 25. junija, in je dela prost

dan. Obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija postala neodvisna država. Na ta

dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o

samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer razglašeni naslednji dan, 26. junija, na

Trgu republike v Ljubljani. Dva dni za tem je Jugoslovanska ljudska armada napadla

Slovenijo in začela se je slovenska osamosvojitvena vojna, v kateri smo uspeli obraniti

neodvisnost. 

Ali ste vedeli, da dan državnosti obeležimo tudi v šoli in da je to po zakonu obvezno?

Spoznajte, katere šolske proslave si učenci vsako leto ogledamo.



25. junija proslavljamo dan državnosti.
Ta dan obeležuje odcepitev in razglasitev

neodvisnost Slovenije od Jugoslavije. Na

proslavi zadonijo pesmi, ki z zanosom

govorijo o slovenskem narodu, učenci

pripravijo različne kulturne točke, rišejo

slovensko zastavo in jo tako podrobneje

spoznajo.

26. decembra proslavljamo dan
samostojnosti in enotnosti. 
Na ta dan so razglasili izid plebiscita o

samostojnosti 26. decembra 1990, na

katerem je velika večina volivcev

glasovala za odcepitev Slovenije od

Jugoslavije. Poleg kulturnih točk so

proslave, ki potekajo tik pred novoletnimi

počitnicami, pogosto praznično obarvane

in poudarjajo medsebojno prijaznost in

čarobnost prihajajočih praznikov.
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Proslave v času Covida-19
Epidemija je tudi v šolski prostor prinesla

velike spremembe. Pouk se je preselil kar

v naše domove, spletna učilnica in Zoom

sta nadomestila naše učitelje in sošolce.

Tudi v času, ko smo se končno vrnili v

šolske klopi, šolski vsakdan ni bil enak.

Zahtevana razdalja nas je prisilila, da smo

si nekaj proslav ogledali na daljavo preko

Zooma oziroma v oddelku preko videa.

Učitelji so posnetke nastopov učencev,

pevskega zbora, fotografij izdelkov

učencev, ravnateljevega nagovora, pesmi,

združili v proslave, ki se po vsebini

prikazanega niso kaj dosti razlikovale od

proslav v živo. 

SLOVARČEK

Temeljna ustavna listina o samostojnosti in

neodvisnosti Slovenije je temeljni dokument

slovenske osamosvojitve. Z njim je Slovenija razglasila

neodvisnost in priznala svoje obstoječe meje kot

državne meje, zagotovila varstvo človekovih pravic

vsem državljanom, pripadnikom manjšin pa tudi

posebno varstvo.

Deklaracija ob neodvisnosti je dokument, ki razglaša

neodvisno Slovenijo in predstavlja temelj slovenske

državnosti.
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Za mnenje, kako je pripravljati proslavo

na daljavo, sem povprašal kar mentorico

Šolskega slamnika, učiteljico Špelo

Malgaj, ki je soustvarjala letošnjo proslavo

ob Prešernovem dnevu: »Priprava

proslave na daljavo je bila poseben izziv,

saj je bila celotna zasnova scenarija,

priprav in izvedbe drugačna. Vključiti je

bilo potrebno več posnetkov, ki so jih

starši in učenci z veliko dobre volje

poslali, dodati fotografije likovnih

izdelkov učencev, marsikaj prilagoditi in

se naučiti, kako iz vsega materiala

sestaviti video posnetek.  Brez pomoči

srčnih sodelavk in sodelavcev, ki so mi

bili pripravljeni prisluhniti in v marsičem

ustreči tudi zadnji hip, zagotovo ne bi

šlo. Presenetil nas je tudi ravnatelj, ki je

svoje razmišljanje o pomenu kulture

podal ob sprehodu skozi Prešernov

Kranj, česar na 'normalni' proslavi

zagotovo ne bi mogli doživeti. Ob

takšnih projektih, kar priprava proslave

zagotovo je, pa se najbolj zagotovo

izkažejo učenci in učenke s svojimi

individualnimi talenti, pripravljenostjo

poprijeti za dodatno delo in pomoč. Oni

so tisti, ki dajo vsaki proslavi poseben

pečat, zato se vedno veselim ogleda

šolske proslave, naj bo na daljavo ali v

živo.«

Anastasija Volkanovska, 1. b, ustvarjanje pri
LUM



I N T E R V J U :  T O M  M I L E K ,  v s e s t r a n s k o
n a d a r j e n i  š e s t o š o l e c  

Kdaj si se začel ukvarjati z glasbo?
Z glasbo sem se začel ukvarjati pri šestih

letih. Ko sem bil mlajši, sem vedno kam

udarjal; na primer z nogo ob tla, z žlico

tolkel po posodi, s prsti bobnal po mizi

ali pa kako drugače ustvarjal glasbo

(oziroma hrup) in ritem. Velikokrat sem

tudi pel in plesal. Že zelo zgodaj sem

vedel, da želim igrati tolkala in ne česa

drugega.

Kdo je navdihnil tvojo ljubezen do
glasbe?
Za glasbo me je navdihnila moja družina,

saj so vsi hodili v glasbeno šolo, zato sem

jo tudi sam želel obiskovati. 

Hodiš v glasbeno šolo ali imaš
zasebnega učitelja?
Hodim v Glasbeno šolo Domžale, kjer se

ob ponedeljkih in četrtkih pri profesorici

Katarini Kukovič učim igrati na različna

tolkala. Ob torkih pa imam pouk nauka o

glasbi.

Katere inštrumente vse igraš?
Igram zelo različne inštrumente, na

primer marimbo, vibrafon, pavke,

komplet bobnov, mali boben, ksilofon in

tudi Orffova glasbila.
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Ko pomisliš na besedo talent, verjetno
najprej pomisliš na uspešne športnike,
bodisi nogometaše, košarkarje ali
super skakalce. Toda, si pomislil na
druge talente? Na primer glasbene?
Pogovorili smo se s Tomom Milekom
iz 6. razreda, ki ima glasbo dobesedno
v krvi, saj izhaja iz glasbene družine. A
za njegove uspehe je potrebno več
kot le sama ljubezen do glasbe: Tom
igra na več inštrumentov, sodeluje na
koncertih, na tekmovanjih posega po
najvišjih rezultatih, ob vsem tem pa
ima v šoli še lepe ocene, najde pa čas
tudi za prijatelje in treninge košarke
ter tabornike. Le kako mu vse to
uspe? Preberi v intervjuju!

Besedilo: Lana Poljanšek, Kaja Zabret
Foto: osebni arhiv Toma Mileka



Malce smo radovedni: kateri
inštrument, na katerega igraš, je
najdražji?
Najdražji inštrument, na katerega igram

doma, je komplet bobnov. Drugih

inštrumentov še nimam, ker so zelo dragi.

Igram in na njih vadim le v glasbeni šoli.

Tam sta najdražja inštrumenta marimba,

ki je narejena iz posebnega lesa

palisandra, in pavke oziroma timpani,

katerih polkrožni trup je iz medenine ali

bakra.

Katero je bilo prvo glasbilo, na
katerega si se naučil igrati?
Pri pouku tolkal sem se najprej učil igrati

na ksilofon, ki ima tipke oziroma ploščice

razporejene podobno kot klavir, in je 

osnovno melodično tolkalo. Kmalu pa

sem začel igrati tudi na malem bobnu, ki

pa je osnova ritmičnih tolkal.

Katero pesem najraje igraš s svojim
izbranim inštrumentom?
Nimam nobene posebne pesmi, ki bi jo

igral raje kot druge. Zelo rad igram vedno

kaj novega. Nekatere skladbe, ki jih igram,

so mi bolj všeč, druge pa manj.

Te je strah ali si živčen pred koncerti?
Si se kdaj zmotil, ko si igral pred
občinstvom?
Vedno sem malo živčen, predvsem pred

tekmovanji. Med nastopi sem se seveda

tudi že kdaj zmotil, a sem vedno odigral

do konca in mnogi moje napake sploh

niso slišali.
8



H i t r i h  5
-  N a j l j u b š i  g l a s b e n i k :  M i c h a e l
J a c k s o n .
-  N a j l j u b š a  h r a n a :  m u s a k a .
-  N a j l j u b š a  r a z v a d a :  č o k o l a d a .
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-  K a k o  b i  s e  o p i s a l  v  t r e h  b e s e d a h :
p a m e t e n ,  š p o r t n i k ,  g l a s b e n i k .

Na kaj misliš, preden igraš pred
občinstvom?
Razmišljam o tem, ali mi bo uspelo

odigrati brez napake. Običajno tudi

poslušam ostale nastopajoče, kako igrajo,

in razmišljam, če so se kje zmotili.

Se spomniš kakšnega smešnega ali
nenavadnega dogodka, ki se ti je
zgodil med igranjem?
Pri pripravah na nastop za pomembno

tekmovanje sem imel nekega dne vajo s

korepetitorjem, profesorjem Miranom

Juvanom. Korepetitor s klavirjem spremlja

učence pri igranju na inštrumente. Na vaji

se mi je pripetilo, da sem kar začel igrati,

nato pa sem se spomnil, da bi korepetitor

moral najprej imeti nekaj taktov uvoda,

šele potem bi se v skladbo vključil jaz.

Ups!
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Katera je tvoja najljubša zvrst glasbe?
Kaj poslušaš?
Rad poslušam pop ali klasično glasbo.

Pop zelo rad prepevam, klasično glasbo

pa zelo rad igram.

Kaj ti glasba pomeni? Ali te glasba
sprošča?
Glasba mi pomeni ogromno, saj jo zelo

rad poslušam, še bolj pa mi je všeč, ko jo

igram. Glasba je zame zelo sproščujoča.

Se poleg glasbe ukvarjaš še s čim
drugim?
Seveda! Ukvarjam se tudi s košarko in

taborniki. Košarko treniram trikrat na

teden, tabornike pa imam ob petkih.

Seveda pa se zelo rad tudi družim z

vrstniki in igram kakšno igrico. 



V lanskem šolskem letu so nad šolsko
jedilnico dobile domovanje prav
posebne gostje: čebele. Dve družini
čebel sta bili ob strokovni pomoči
Čebelarske zveze uspešno preseljeni v
pisan panj, kjer jim je na sončni terasi
nad jedilnico očitno zelo všeč. Letos
smo za njihovo dobro počutje še
dodatno poskrbeli z zasaditvijo
medovitih rastlin na posebnem
čebeljem vrtu nad šolskim igriščem.
Srčna učiteljica Jana Tomažič Ličen,
mentorica čebelarskega krožka, skrbi
za naše čebelice, ustvarja krasne
razstave z izdelki mlajših otrok, vodi
dneve dejavnosti o čebelah in na
splošno ozavešča in poučuje učence in
učenke ter lokalno skupnost o
pomembnosti čebel za naravo. V
prihodnjem šolskem letu načrtuje tudi
odprtje učnega čebelnjaka na
čebeljem vrtu, ki bo njeno sporočilo še
podkrepilo: "Skrbimo za čebele,
skrbimo za naravo!"

Besedilo: Fikreta Mešanović
Foto: Jana Tomažič Ličen 

B z z  b z z
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Č E B E L I C E  S O  D O M A  T U D I  P R I  N A S  
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Čebelarski krožek na OŠ Domžale
V čebelarski krožek na Osnovni šoli

Domžale so vključeni učenci od 1. do 9.

razreda. Učenci se učijo o življenju čebel,

kako skrbimo zanje, o boleznih, ki jih

imajo čebele … 

Poleg skrbi za šolski čebelnjak imajo 

 različne delavnice s čebelarsko tematiko.

Letos  so pekli medenjake, izdelali sveče iz

voska, ki so jih prodajali na novoletnem

sejmu, poslikali so panjske končnice,

zasadili medoviti vrt.

Čebelje sanje
Na pobudo   projekta BeeZOO so člani

čebelarskega krožka povabili učence

podaljšanega bivanja, da so 20. 5. 2022

skupaj obeležili svetovni dan čebel. Na

delavnici, ki so jo poimenovali "Čebelje

sanje", so sodelovale so vse skupine

podaljšanega bivanja in njihovi učitelji. Na

šolski ploščadi so otroci s kredami risali

svet, kot ga želijo čebelam in vsem nam.

Nastala je barvita slika velikanka, polna

čebel delavk, matic in trotov, pisanega

cvetja, čebelnjakov in medenih dobrot.

"Vsi skupaj si želimo, da bi naš planet

ostal prijazen za vsa bitja, da bomo

uspeli ohraniti pisane travnike in vrtove,

da se bodo čebele lahko do sitega

najedle, kobilice naskakale, metulji

razvijali, mravlje nahodile," nam je

sporočilo svetovnega dne čebel zaupala

učiteljica Jana Tomažič Ličen.

Prihodnje leto: čebelarski paviljon
OŠ Domžale se je skupaj z Občino

Domžale in Čebelarskim društvom

Domžale prijavila na evropski projekt LAS

(BeeZOO) in pridobili smo sredstva za

panj in delavnice. Tako so nad šolskim

igriščem skupaj z mladimi iz društva

Verjamem vate zasadili medoviti vrt.

Na travniku ob šolski ploščadi pa bo že

prihodnje šolsko leto stal čebelarski

paviljon, ki bo vključeval leseno čebelico,

in učni čebelnjak, s čimer bodo v učno

celoto povezani in nadgrajeni že obstoječi

šolski panj, medoviti vrt ter pozno košen

travnik. 

Člani čebelarskega krožka bodo s

skupnimi močmi skrbeli za medoviti vrt in

šolske čebele. "Želimo si, da bi vrt pisano

sijal in z medičino skrbel za hrano naše

čebelje družine," je še povedala mentorica

krožka.



Katerega hišnega ljubljenčka imaš doma?

A N K E T A :  h i š n i  l j u b l j e n č k i
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Šolski novinarji smo vsi po vrsti veliki ljubitelji živali. Zanimalo nas je, kateri hišni
ljubljenčki prevladujejo v družinah naših učencev, zato smo se odločili anketirati
vse učence. Razdelili smo si delo po triadah in šli od razreda do razreda,
povprašali učence, kdo ima doma kakšno žival, nato pa razdelili listke, da so
obkrožili, katere imajo. Ker je med nami tudi ljubiteljica eksotičnih živali, smo
dodali še eno anketno vprašanje, in sicer, katera izmed naštetih živali se učencem
zdi najbolj nenavadna.

Anketo izvedli: vsi šolski novinarji
Grafa pripravila: Juna Hajdinjak

Hišni
ljubljenčki

naših
novinarjev:
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Kateri od naštetih hišnih ljubljenčkov se ti zdi najbolj
nenavaden?



Zagotovo poznaš koga, ki ima doma mačko, psa, hrčka in druge puhaste živali, ali
pa celo sam/-a skrbiš zanje. Toda, ali si že kdaj pomislil/-a na kačo kot hišnega
ljubljenčka? Podgano? Tarantelo? V tem članku se boš spoznal/-a z
najrazličnejšimi eksotičnimi hišnimi ljubljenčki in načini, kako skrbeti zanje.

Besedilo: Kaja Zabret
Foto: splet (www.freepik.com)

E k s o t i č n i  h i š n i
l j u b l j e n č k i
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KAČA

Zagotovo se sprašuješ, zakaj bi kdo sploh želel imeti te dolge sluzaste črve namesto

ljubkega puhastega psička. Kaj pa če ti povem, da kače sploh niso sluzaste? Pravzaprav

je občutek, ko dobiš kačo v roke, prav prijeten. Po navadi so zelo mirne, moramo pa

paziti, da jih ne razdražimo, saj lahko postanejo agresivne. Ne marajo hrupa in paziti

moramo, da nam ne padejo z višine, ker jim s tem lahko poškodujemo hrbtenico. Kaj pa

jedo kače?  Prehranjujejo se z mišmi, žabami, ribami … Skratka, so mesojedci. Količina

hrane za kačo je 3-kratna njeni glavi. Vsa hrana, ki jo dobi, mora biti še živa, ali pa topla

zaradi njenega infrardečega vida. 

Kače so kljub vsemu lahko prav prikupne ... Jaz bi najraje imela mlečno kačo, kaj pa ti?

PODGANA

Podgane poznamo kot umazane, smrdljive glodavce. Živijo v kanalizacijah in prinašajo

bolezni. No, za domačo podgano je ta opis popolnoma neustrezen. Verjemi ali ne,

ampak podgane so zelo čiste in pametne živali, v kanalizacijah se zadržujejo le, ker smo

ljudje posegli v njihovo okolje. So zelo učljive živali in naučiš jih lahko marsikaj; krog

(podgana se zavrti), hoje za lastnikom … Neki ameriški znanstvenik je podgane naučil

celo voziti majhna električna vozila. Bivanje podgan je podobno drugim glodavcem, na

primer hrčkom, morskim prašičkom … Kletko je treba čistiti, kupiti napajalnik, hrano in

poskrbeti za vejice ali kamne, da se podgana lahko skrije. No, mi je uspelo spremeniti

tvoje mnenje o podganah?



PAJEK (TARANTELA)

Mislim, da so prav te živali iz omenjenih v pričujočem članku najmanj priljubljene.

Ogromni, kosmati, odvratni bi rekla polovica ljudi. Drugi polovici pa se pajki zdijo

mehke, puhaste, ljubke zverinice. Vedno več ljudi se odloči zanj, a zaradi tega jim grozi

izumrtje. Da bi jim omogočili čim lepše bivanje v ujetništvu, si moramo pred nakupom

pajka natančno prebrati, kako skrbeti zanj. Pajek bi v tvojem domu prebival v terariju,

ki mora biti trikrat večji od pajka: če pajek meri 15 cm, mora biti terarij velik

35x35x35cm.  Pomembno je, da ima pajek v terariju skrivališče (kos lubja, skala). Terarij

je seveda potrebno čistiti. Obstaja več vrst pajkov in nekatere vrste so bolj primerne,

nekatere pa manj primerne za začetnike. Najbolj primerna vrsta za začetnike je

gramostolo rosea, saj vrsta ni napadalna, za strup uporablja dlačice. 

Pajki se prehranjujejo 1-2 krat na teden, in sicer z mokarji, črički, mišjimi goliči …  Ves

čas potrebujejo posodo z vodo za vlaženje terarija. Med levitvijo zavračajo hrano tudi

po več mesecev. Takrat moramo pajka pustiti pri miru, da ga ne poškodujemo.
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DIHUR

Še en ''smrdljiv'', a pameten ljubljenček. Kakor podgane jih lahko naučimo veliko stvari

in celo sprehajamo na povodcu. Edini problem je njihov smrad, ki je pri nekastriranih

samcih še močnejši. Smradne žleze pa je prepovedano odstranjevati. Dihurjeva kletka

mora biti velika vsaj 80x60x60 cm, njihova nega pa ni zahtevna. Kopamo ga 1-2 krat na

leto, kožuh pa je treba negovati samo v času menjave dlake- spomladi in jeseni. Treba

je le redno striči njihove kremplje pri veterinarju. Dihurje hranimo z briketi, hrana in

voda pa morata biti ves čas na razpolago. 

V kletki pa zagotovo ne smejo manjkati igrače ali skrivališče, saj so dihurji zelo igrivi in

živahni.

KUŠČAR

Kuščarji so precej priljubljene živali, sploh kameleon, ki spreminja barve. Načeloma so

nenevarni, včasih pa lahko ugriznejo. Strupenim vrstam, tako kot kačam, vzamejo

strup. Kuščarji so lahko mesojedci, rastlinojedci ali vsejedci. To si moramo prebrati pred

nakupom kuščarja. Gekoni in legvani jedo žuželke, medtem ko kameleon rajši izbere

jagodičevje. Kuščarji spadajo pod teraristiko, kar pomeni, da bivajo v terariju. Terarij

mora biti dodatno ogrevan, poskrbeti moramo za prezračevanje ter dovolj svetlobe.

Voda mora biti ves čas na razpolago, hranimo pa jih enkrat na dva dni z žuželkami,

jagodičevjem in zelenjavo. Mladičke moramo hraniti s pinceto. Skrb za kuščarja

zahteva veliko znanja in zavedanja živali, saj lahko zrastejo do enega metra, zato ni

primeren hišni ljubljenček za majhne otroke.
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TABOR TURNŠE
Tabor TRD Turnše-Češenik se začne se v

začetku poletnih počitnic od 25. do 28.

junija. Tabor poteka v Turnšah pri Dobu.

Prijave se začnejo v mesecu maju. 

Dan pred začetkom tabora pridejo starši

in pomagajo otrokom postavljati šotore,

naslednji dan pa se začne zabava. V času

tabora se otroci spremenijo v prave

tabornike. Vsako leto pa so različne

tematike, kot na primer: Harry Potter, Svet

čokolade, Rimski imperij, Pravljična 20 ...

CENTER ZA MLADE
CZM nudi prost vstop vsem mladim od 7.

do 20. leta in njihovim skrbnikom, ter jim

nudi podporo, delavnice in spodbuja k

športu. 

Udeležiš se lahko: fotografskih delavnic,

ustvarjalnih delavnic (za otroke in

mladostnike), učnih uric kemije (za

osnovno in srednjo šolo), delavnic naravne

kozmetike, jezikovnih tečajev
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(nemščina, španščina) in drugih

aktivnosti. Več informacij lahko najdeš

na spletni strani https://www.czm-

domzale.si/.

ANGLEŠKI TABOR
Na Osnovni šoli Domžale bo potekal

angleški jezikovni tabor za učence od

1. do 9. razreda. Dogajal se bo med 27.

junijem in 8. julijem 2022. Jezikovni

tabor pa ni namenjen le nam,

učencem in učenkam Osnovne šole

Domžale, zato lahko povabiš tudi

prijatelje z drugih šol.

Poleg naših učiteljev tujega jezika

bodo na taboru prisotni tudi učitelji iz

šole v Norwichu v Angliji. Za več

informacij pobrskaj po spletni strani

Osnovne šole Domžale.

K A J  P O Č E T I  T O
P O L E T J E ?

Poleti velikokrat ne vemo, kaj bi počeli – vroče je, učiti se ti ni treba, nočeš pa gledati

v ekrane. Na spletu sva poiskali nekaj dogodkov, ki se bodo dogajali to poletje v

okolici Domžal, in se jih lahko udeležiš, če te zanimajo. Prav tako sva s kolesom

obiskali in fotografirali Homško učno pot, kar v dolgih poletnih popoldnevih

priporočava tudi tebi!

Besedilo in foto: Juna Hajdinjak in Lana Poljanšek

https://www.czm-domzale.si/
https://www.czm-domzale.si/


TABOR LETOVANJE – TREBNJE
Zabava za otroke od 5. do 19. leta

starosti. Tabore organizira Zveza

prijateljev mladine Domžale, za vse

otroke občin Domžale, Trzin, Mengeš,

Lukovica in Moravče med poletnimi

počitnicami 2022.

Dogaja se na različnih destinacijah:

Bled, Piran, Savudrija, Poreč in Umag.

Ponujajo pa tudi zdravstveno

letovanje. Če te zanima, si lahko

ogledaš spletno stran:

https://www.zavod-zlro.si/.

18

HOMŠKA UČNA POT
Homška učna pot je makadamska

pot ob Kamniški Bistrici, primerna za

kolesarjenje, hojo, tek ali sproščujoč

sprehod. Pot se začne pri gostilni

Repanšek in je dolga 4,3 km. Poleg

opazovanja lepot narave boš lahko

opazoval tudi rastline in živali, o

katerih se boš lahko dobro podučil,

saj je Homška učna pot polna

postojank s tablami, na katerih si

lahko prebereš več o pticah, živalih in

rastlinah, ki živijo v bližini. 

https://www.zavod-zlro.si/


DELFINOVA ZGODBA (A DOLPHIN TALE)

Vsebina filma
Fant Sawyer obožuje morje in morske živali. Ko prispe na plažo, vidi nasedlega delfina.

Hitro pokliče Center za morske živali. Ti prispejo in rešijo delfina, za katerega se izkaže, da

je samička, ki jo poimenujejo Winter. Sawyerja delfinka zelo zanima, zato jo obišče v

Centru. Tukaj spozna tudi lastnikovo hčer, Hazel. Najprej gre Sawyer Hazel na živce,

potem pa se spoprijateljita. Vse gre kot po maslu, dokler se ne spopadajo z novo težavo.

Winter bodo zaradi poškodbe morali amputirati rep. Bo lahko plavala in preživela brez

njega?

Moje mnenje o filmu
Delfinovo zgodbo sem izbrala zaradi morske tematike, ker tako lepo sovpada s

poletnimi počitnicami in morjem, ki se ga že zelo veselim. Poleg tega smo se v tej

številki časopisa posvečali tudi živalim.

Meni osebno je bil film zelo všeč. Je lep, družinski film, poučen in hkrati zabaven. Zelo

priporočam ogled, še posebej velikim ljubiteljem živali!

MOJA OCENA FILMA: 5/5
Besedilo: Maša Gorenc

Foto: spletni vir, promocija filma

O c e n a  f i l m a
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Kaj je muzikal?
Muzikal je glasbeno-scensko delo

zabavnega značaja, v katerem se

glasbene točke izmenjujejo z govorjenim

besedilom. Pripovedna struktura temelji

na romantični komediji, torej je

pravzaprav glasbena komedija. Sestavljen

je iz odsekov, v katerih se dogajanje

občasno odvija s pesmijo in plesom ali pa

so sestavni del junakovega življenja. Žanr

je nastal okoli leta 1900 na Broadwayu v

New Yorku kot izraz specifičnega

ameriškega zabavnega življenja. Sprva je

šlo za sintezo burleske, pantomime,

baleta in operete, kmalu pa je postala

samostojna oblika Glasbene točke nosijo

značilnosti pop in jazz glasbe, skladba pa

je nepogrešljiv del muzikala. Žanr se je

oblikoval z uveljavitvijo zvočnega filma v

zgodnjih tridesetih letih prejšnjega

stoletja in nadaljeval gledališko tradicijo

muzikala.

M u z i k a l
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V tem članku vas bom poskusila uvesti v svet muzikalov, ki so eni od najbolj

zanimivih filmskih in odrskih uprizoritev tako za otroke kot za odrasle. Zakaj prav ta

tema? Menim da se o muzikalih zelo malo govori in piše, ter da se v teh časih redko

izvajajo, ampak so zelo priljubljena vrsta scenskega dela. No, če te zanima kaj več o

muzikalih, si preberi članek do konca, morda pa si med počitnicami vzameš čas za

ogled kakšnega priljubljenega muzikala!

Besedilo: Fikreta Mešanović

Foto: splet, Broadway musical home

Znani muzikali
Eden najzgodnejših muzikalov, ki se še

vedno izvaja, je Fantom iz opere. Na odru

je od leta 1986 in je bil izveden že 12.000-

krat. Šestdeseta leta prejšnjega stoletja so

bila ena zlatih obdobij muzikalov. Takrat

so se rodile morda najbolj znane West

Side Story, My Fair Lady, Marry Poppins in

The Sound of Music. Marry Poppins je ena

največjih Disneyjevih uspešnic in hkrati

tudi ena najbolj uspešnih - upodobitev je

doživela tako na največjih odrih sveta kot

tudi na filmskem platnu.

Prvi izvirni slovenski muzikal je Cvetje v

jeseni (2014), nastal po motivih

istoimenske Tavčarjeve povesti.
Priporočamo za ogled
Poznamo veliko muzikalov, ki so primerni tudi za otroke in mladino. Šolski novinarji ti

toplo priporočamo ogled kakšnega zanimivega, npr.  Fantom iz opere, Levji kralj, Mary

Poppins, Mamma Mia, Dežela La La (La La land), Čarovnik iz Oza, Cvetje v jeseni  ...

Prizor iz muzikala Mary Poppins, Broadway, NYC.



Zakaj si se odločila za izbirni predmet
ples?
Juna: ker si želim čim več plesati.

Maša: ker ples v prostem času tudi

treniram.

Lana: ker zelo rada plešem.

Ana: ker mi je ples kot izbirni predmet

predlagala prijateljica.

Lina: ker na ta izbirni predmet hodim že

od 5. razreda.

Hana: ker tja hodijo tudi moje prijateljice.

Tinkara: ker se mi je prejšnje leto zdelo

zelo zanimivo.

Nejla: ker uživam v plesu.

I z b i r n i  p r e d m e t  P L E S
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Odločili smo se narediti intervju s plesalkami izbirnega predmeta ples, ki poteka
pod vodenjem učiteljice Tine Lavičke. Preverili smo, zakaj so si plesalke izbrale
prav ta izbirni predmet. Vsako plesalko ples osrečuje, na izbirnem predmetu pa se
počutijo sproščeno in super. Vse so že javno nastopale. Štiri izmed njih se tudi v
prostem času ukvarjajo s plesom, nekatere v plesu celo tekmujejo. 

Besedilo: Maša Planinšek Kotnik
Foto:  Tina Lavička

Ali tekmuješ v plesu?
Lana, Maša: da, tekmujem v plesu.

Ostale se s plesom ukvarjajo le

ljubiteljsko.

Katero zvrst plesa najraje plešeš?
Juna, Maša, Hana: sodobni ples.

Lana, Ana: hip-hop.

Tinkara, Nejla: jazz balet.

Lina: disco.



Kaj ti je pri izbirnem predmetu ples
najbolj všeč?
Juna: čisto vse mi je všeč!

Maša: najbolj mi je všeč energija.

Lana: plesi so mi najljubši.

Ana: to, da se počutim zelo sproščeno.

Lina: prijatelji, saj se med predmetom

družimo in povezujemo s plesom.

Hana: glasba, saj je izbor glasbe zelo

dober.

Tinkara: zabava, ker se na predmetu

veliko zabavamo.

Nejla: vzdušje, zdi se mi, da je vzdušje

zelo dobro.

P l e s  m e  o s r e č u j e !P l e s  m e  o s r e č u j e !
I N T E R V J U :  o s m o š o l k a  L A N A  P O L J A N Š E K  
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Lana Poljanšek je odlična učenka, poleg tega pa tudi
zelo uspešna plesalka, ki v plesu tudi tekmuje, zato smo
želeli izvedeti več o njenih tekmovanjih in treningih.
Zaupala pa nam je tudi pripetljaj, ki se ji je zgodil na
enem od tekmovanj. Preberi in morda bo tudi tebe
pritegnil svet plesa.

Besedilo: Juna Hajdinjak
Foto: osebni arhiv Lane Poljanšek

Katera zvrst plesa se ti zdi najtežja? 
Večini učenk se najtežji zdi balet.

Katera pa najlažja?
Juna: latinskoameriški.

Maša: sodobni ples.

Lana: hip-hop.

Ana, Lina: račke.

Tinkara, Nejla: jazz balet.

Koliko časa se že ukvarjaš s plesom? 

S plesom sem povezana že od zgodnjega otroštva. Že kot

mala punčka sem se rada vrtela in po svoje poplesavala ob

zvokih glasbe. Kmalu me je povsem prevzel hip hop. S hip

hopom se ukvarjam že več let, resno pa sem začela trenirati

pred 5. leti. 



Koliko zvrsti plesa plešeš?
Treniram hip hop in street hip hop, v

prostem času pa plešem tudi sodobni

ples, freestyle. 

Na kakšno zvrst glasbe najraje plešeš?
Najraje plešem na pop glasbo, ker ima

dober ritem. Že ko jo slišim po radiu, me

spodbudi k miganju. Poleg tega me

spravi v dobro voljo. Ko pa zaslišim glasbo

na treningu, pa se prepustim veselju in

ritmu. Zelo rada uživam tudi na glasbo iz

90. let.

V kateri zvrsti plesa pa bi se še želela
preizkusiti? 
Zelo me zanima sodobni ples, všeč mi je,

ker lahko izražaš svoja čustva. Na ples  
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gledam kot na izrazno sredstvo, torej

kot priložnost za izražanje čustev, zato

me verjetno sodobni ples še toliko

bolj privlači.

Raje plešeš v skupini ali solo?
Oboje ima prednosti in slabosti: pri

skupini je prijetno, saj si s prijatelji, pri

solu pa je dobro, da se osredotočam

bolj na plesanje in nase.

Si že kdaj sestavila svojo lastno
koreografijo? Se morda vidiš v tej
smeri?
Da, zelo rada sestavljam koreografije,

saj se rada postavljam v vlogo trenerja.

Tudi v prihodnosti razmišljam, da bi

postala trenerka plesa.



H i t r i h  5
-  N a j l j u b š i  g l a s b e n i k :
B r u n o  M a r s .
-  N a j l j u b š a  h r a n a :
p a l a č i n k e  z  n u t e l o .
-  N a j l j u b š a  r a z v a d a :
u č e n j e  v  d r u ž b i
s o š o l k e .
-  N a j l j u b š i  k o t i č e k  n a
s v e t u :  m o j a  s o b a .
-  K a k o  b i  s e  o p i s a l a  v
t r e h  b e s e d a h :
z a b a v n a ,  e n e r g i č n a ,
v z t r a j n a .
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Ali misliš da izbrana zvrst plesa
vpliva na tudi na tvoje vsakdanje
življenje (oblačila, obnašanje ipd.)?
Hip hop kultura od človeka ves čas

zahteva neko gibanje, zato smo pri

tem radi oblečeni čim bolj udobno,

saj nikdar ne vemo, kdaj bo čas za

kakšen "battle". Sama rada nosim

precej ohlapne majice, ki jih po

navadi nosim tudi ko plešem, saj se v

njih dobro počutim.

Ali v plesu uživaš?
Neizmerno, saj mi je zelo prijetno biti

v družbi prijateljev. Odmislim lahko

vse okoli sebe in se osredotočim na

glasbo in sebe. S plesom lahko

izrazim svoja čustva in se tako

počutim bolje.

Z A B A V N E  S T R A N I
Šale izbrala: Lana Poljanšek

Policist je na mostu zaustavil kmeta, ki je s seboj vodil bika.

“Na začetku je prometni znak, ki dovoljuje promet samo za pešce!” je rekel policist. 

“Ja, in? Se mar moj bik pelje?”

Pri naravoslovju:

"No, Buček, ti pa zdaj lepo povej, koliko kosti imaš v telesu?”

“Najmanj dva tisoč petsto.”

Učitelj: “Zakaj pa me nisi včeraj poslušal, ko sem razložil, da je v človeškem telesu dvesto

kosti?”

Buček: “Saj sem! Ampak sem danes zjutraj jedel sardine!”

Učiteljica razlaga učencem in učenkam, kaj je basen.

Naslednjo uro je spraševanje. “Janezek, kaj je basen?”

“Basen je zgodba, v kateri se volk in prašički pogovarjajo, kot se pogovarjamo vi in mi.”



OVEN (21. 3.–20. 4)
Znani so po svoji živahnosti. Ne zdržijo niti ene šolske ure brez
izpostavljanja pred celim razredom. V šoli imajo večinoma dobre
ocene, čeprav se neradi učijo. Imajo veliko prijateljev in jih ne bi
zamenjali za nič na svetu. V prihodnosti se vidijo kot športniki.

BIK (20. 4.–20. 5.)
Zanje je značilno, da so zelo prijazni in večkrat trmasti. Svojih
čustev ne izražajo prav pogosto, a imajo kljub temu zelo močna
čustva. V šoli imajo ocene solidne in na to so ponosni. Sami so
zelo prijetni v družbi prijateljev in radi pomagajo. Najraje
poležavajo in imajo čas zase.

DVOJČKA (20. 5.–21. 6.) 
Dvojčki so znani po svojih dveh plateh. Imajo prijazno in prijetno
plat, imajo pa tudi nasprotno, manj prijetno plat. Na svet gledajo
z drugačnim pogledom kot vsi ostali. V šoli ne poslušajo razlage
učiteljev, a imajo kljub temu odlične ocene. Radi se ukvarjajo z
ekipnim športom.

RAK (21. 6.– 22. 7.) 
So prijazni, a včasih malo vsiljivi. V šoli niso med popularnimi, so pa
med odličnjaki. Sprejemajo se takšne, kakršni so. Imajo svojo
izbiro prijateljev in po navadi je le-ta zelo zanimiva. Radi se
ukvarjajo s športom, a zgolj za zabavo.

Š o l s k i  h o r o s k o p
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Z natančnim opazovanjem svojih sošolk in sošolcev sem, glede

na njihovo astrološko znamenje, ustvarila zabaven šolski

horoskop. 

Preveri, ali je tvoj astrološki znak kriv, da preslišiš učiteljeva

navodila o domači nalogi, in ali res datum rojstva vpliva na to, da

se ne učiš z največjim veseljem ... 

Besedilo: Lana Poljanšek

Foto: splet (www.freepik.com)



LEV (22. 7.–23. 8.) 
Levi so zelo glasne osebe. Vedno imajo zadnjo besedo in mislijo,
da imajo vedno prav. V življenju veliko ljudi užalijo s svojim
govorjenjem. Ocene imajo solidne. Prijateljev imajo kar nekaj in to
take, ki jih razumejo. Radi se ukvarjajo z individualnim športom.

DEVICA (23. 8.–23. 9.) 
So priljubljeni v razredu in so vedno nekje v ospredju. So prijazni,
včasih kar malo preveč. V njihovi družbi je zelo zabavno in veselo.
Po navadi se družijo s starejšimi ali mlajšimi ljudmi od sebe. Radi
telovadijo, saj se pri tem zelo sprostijo. 

TEHTNICA (22. 9.–23. 10.)
Tehtnice so po naravi mirni ljudje in se ne vtikajo v zadeve drugih.
V šoli imajo solidne ocene, a nad njimi niso ravno zelo navdušeni.
Prijatelje imajo različne in po navadi čisto nasprotne karakterje.
Radi športajo in pri tem zelo uživajo.
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ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)
So zelo skrivnostni in zaprti vase. Hitro se lahko iz prijazne in
ljubke osebe spremenijo v zelo drugačno, celo strašljivo osebo.
Za prijatelje bodo naredil vse na tem svetu, da jih ne bi izgubili. V
šoli so zelo priljubljeni zaradi svoje privlačne zunanjosti. So zelo
dobri športniki. 

STRELEC (22. 11.–22. 12.) 
Radi potujejo in spoznavajo nove ljudi. Ni jim težko narediti stvari
za druge. V družbi so zelo priljubljeni in ljudje se radi družijo z njimi.
V šoli so ocene solidne, a se neradi učijo. V prihodnosti se vidijo v
ekipnem športu in z veliko slave. 

KOZOROG (21. 12.–21. 1.)
Gre za neustrašne in bojevite ljudi. Radi potujejo in spoznavajo
nove ljudi in nove kraje. V šoli imajo svojo družbo prijateljev in radi
se družijo z njimi. Vedno stojijo za svojimi dejanji in redko priznajo,
da so se zmotili. Športu se najraje na široko izognejo. 

VODNAR (20. 1.–19. 2.) 
Vodnarji so srečni v življenju in nič jim ne manjka. Veliko stvari si
vzamejo, a potem tega sploh ne vrnejo. V šoli se pretirano ne
trudijo, a imajo ocene kljub temu zelo dobre. Prijateljev nimajo
veliko, ampak teh nekaj, ki jih imajo, pa so pravi. Pri športu so
samozavestni in z uspehi zadovoljni. 

RIBI (18. 2.–20. 3.) 
So samosvoji ljudje in včasih se sploh ne zavedajo, kaj se dogaja.
So prijetni za pogovor, včasih so le malo preveč zmedeni. V šoli
niso ravno odličnjaki, imajo pa dobre ocene. Imajo prijatelje, a jih
zelo pogosto menjajo. Radi se ukvarjajo s športom, a se jim
večkrat ne ljubi.

*Opomba uredništva: šolski horoskop je plod domišljije
avtorice in je namenjen zgolj za zabavno branje.
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Učitelji smo najbolj ponosni na učence, kadar ste kreativni, razmišljate s svojo glavo in

ustvarite nekaj pozitivnega. Za rokav smo pocukali učitelje izbirnih predmetov, likovne

umetnosti, slovenščine, matematike ... In nastala je galerija izdelkov izpod rok učenk in

učencev, ki so se pri pouku izkazali in opogumili, da svoj izdelek pokažejo tudi v šolskem

časopisu. 

Š. M.

12

Bor Bitenc Jecelj, 1. b

Lovro Ahčin, 3. b

Maša Kikelj, 4. a

Mentorice: Milijana Bostič, mag. Magda
Mihelčič, Irena Pirš.
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Petja Pavček, 8. b

Pia Svetina, 8. a

Isabel Jović Mesesnel, 8. a

Ela Narat, 8. b
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VODORAVNO

1. Vodoravna črta v koordinatnem sistemu, tudi os x.

2. Lik, katerega vsota notranjih kotov je 180°.

3. Navpična črta v koordinatnem sistemu, tudi os y.

4. Množica točk omejena z dvema vzporednima premicama.

5. Znak √.

6. Graf obratnega sorazmerja.

7. Lik, katerega obseg je enak zmnožku med njegovim premerom in številom pi.

8. Neomejena ravna črta.

NAVPIČNO

1. Pripomoček za hitrejše računanje.

2. Vsota dolžin stranic nekega geometrijskega lika. 

3. Simbolni zapis za enakost dveh izrazov z vsaj eno neznanko.

4. Krajši zapis produkta enakih faktorjev.

5. Geometrijsko telo, katerega prostornina se izračuna po formuli:  V=a∙b∙c.

6. Tretja stranica enakokrakega trikotnika, ki ni eden od dveh krakov.

7. 3,14159265358979323846... oziroma:

Ajdin Porčić, 8. b (matematična križanka je nastala pri izbirnem predmetu
matematične delavnice 8, mentor Rok Tišler.)


