
November 

 

Rahel vonj po praznikih se je že znašel v naših domovih, presenetile so nas 

že prve snežinke in vsi se že veselimo, tudi meni osebno, najlepšega časa v 

letu.  

November je tisti mesec, v katerem opravimo še zadnja zunanja opravila in 

se v miru in ljubezni začnemo posvečati najdražjim. 

Samo še nekaj testov, učenci, in novoletne počitnice bodo tukaj!                                                                                                                                              

Viktorija 

                    

Dogajalo se je … 

PREVERJANJE PLAVALNIH SPOSOBNOSTI 

V ponedeljek, 19.10.2015, smo šestošolci odšli v bazen v Velenje, kjer so nas 

preizkusili v plavanju. Najprej smo deklice po seznamu (po dve in dve) preplavale 

eno dolžino olimpijskega bazena. Dolžino smo morale preplavati v 1 minuti in 15 

sekundah, fantje pa so imeli za to 5 sekund manj. Tisti, ki so imeli boljši čas, so se 

uvrstili v prvo skupino, ostali pa v drugo.  Prva skupina  je plavala 10 minut brez 

prestanka. Učenci druge skupine pa so morali po nekajminutnem plavanju narediti še 

mrtvaka. Po preverjanju plavalnih sposobnosti smo imeli še razne igre v vodi. Pri tem 

smo zelo uživali  

Eva Venek, 6. a                

 



TEHNIŠKI DAN 

19. novembra smo imeli sedmošolci tehniški dan. Odpravili smo se do steklarstva 

Marolt in si ogledali obdelavo stekla. Gospod Jaka Marolt nam je predstavil tudi 

različne vrste stekla in pokazal, kako katero steklo poči. (V šolo smo si potem  

ogledali dva filmčka o steklu.) Sledil je ogled Cinkarne Celje, kjer smo si ogledali 

obrata, kjer proizvajajo praške in belilo. Na poti proti šoli smo izvedeli še marsikaj 

zanimivega o zgodovini Mozirja.  

Ta dan se nam je vsem vtisnil v spomin, saj je bilo veliko zanimivih stvari, ki bi si jih 

z veseljem še enkrat ogledali.  

  

Gašper Čulk, 7. b 

 

AVDICIJA ZA VODITELJE NOVOLETNE 

PRIREDITVE 

Konec oktobra je na naši šoli potekala avdicija za 

voditelje novoletne prireditve.  Avdicije se je 

udeležilo veliko učencev. 

Ko smo prišli v glasbeno učilnico, smo se posedli in 

čakali na nastope. Ko je prišla komisija, smo dobili 

listke za ocenjevanje nastopov drugih učencev. V 

komisiji so bile tri učiteljice. Ko smo bili vsi 

pripravljeni, smo začeli z nastopi. Razni učenci so 

nastopali čez celo uro. Nekateri nastopi so bili 

odlični, drugi manj uspešni.  

Naslednje jutro so bili rezultati vidni na oglasni deski. Kar nekaj učencev se je  uspelo 

uvrstiti, tistim želiva veliko uspeha tudi na novoletni prireditvi.  

Kaja Firm in Nika Košir, 6. a 

 

NARAVOSLOVNI DAN - ARHEOLOGIJA 

V četrtek, 5. novembra 2015, smo se učenci šestih razredov zbrali v učilnici 

geografije. Tam nas je sprejela arheologinja Pavla iz Ljubljane. V zadnjem času se je 

ukvarjala z arheološkimi izkopavanji na Ptuju. 

Prvo šolsko uro smo se pogovarjali o poklicu arheologa. Arheolog mora biti zelo 

spreten, potrpežljiv in pazljiv. Vsako stvar mora izkopati počasi in po plasteh, saj jih 



mora fotograf fotografirati ali narisati. Arheologinja Pavla nam je pokazala tudi zelo 

zelo star kos drevesa.  

Drugo šolsko uro smo se razdelili v šest skupin. Vsaka skupina je dobila sliko nekega 

arheološkega predmeta. Naši skupini so dodelili hišno žaro. Nato smo morali brskati 

po literaturi, da smo izvedeli odgovore na dana vprašanja. 

 

  

Tretjo šolsko uro so nas združili v štiri skupine. Iz drobnega peska smo morali 

izkopavati raznolike koščke lončkov in še razne druge vsakdanje predmete, ki so jih 

včasih uporabljali. Morali smo kopati po plasteh, saj je fotograf, ki je prišel zraven 

arheologinje, slikal naša izkopavanja po plasteh kakor pravim arheologom. Ko smo 

izkopali vse dele lončkov, smo jih z lepilom zalepili, da je nastal celoten lonček.  

 

Sama sem izkopala le dva dela lončka, zato mi ju je fotograf razbil. Morala sem se 

potruditi, da sem izkopala več delov celote. Ker mi prav vseh koščkov ni uspelo najti, 



moj lonček ni bil cel. Bilo mi je malo žal, ampak arheologinja mi je razložila, da tako 

izgleda še bolj zgodovinski.   

Arheološki dan mi je bil zelo všeč, saj sem izvedela veliko novega in to tudi 

preizkusila.  

Kaja Firm, 6. a 

                                 

ŠPORTNI DAN – POHOD NA MENINO 

V četrtek,  5. novembra, smo imeli učenci osmega in devetega razreda drugi športni 

dan.  

Osmošolci smo se po malici z avtobusom odpravili proti Menini. Ko smo izstopili iz 

avtobusa, nas je čakala še dve uri in pol dolga pot, ki nas je večinoma vodila po 

gozdu; ponekod pa je bila tudi strma. Ko smo prišli do koče, so fantje igrali ameriški 

nogomet, punce pa smo sedele na klopcah in se pogovarjale.  Imeli smo lepo vreme. 

Za pot nazaj smo porabili manj časa.  

Devetošolce pa je letos čakal pohod na Radegundo, za dobro telesno pripravljene pa 

na Golte. Po malici v šoli smo imeli namen začeti naš pohod, ki pa smo ga morali za 

dobre pol ure prestaviti zaradi nepričakovanega dežja. Le-ta nas kasneje ni več 

oviral. Pot do Žekovca je bila precej naporna, a nas je na igrišču pri gondoli za Golte 

čakal počitek. Po slabih 15 minutah smo se začeli vzpenjati po strmi poti po,  ki nas 

je zelo izčrpala. Nekje na treh četrtinah celotne poti smo se razdelili na dve skupini; 

prva se je povzpela na Radegundo, kjer nas je čakal daljši počitek in čas za malico, 

druga skupina pa se je podala še na Golte, do Mozirske koče, kjer jih je prav tako 

čakal zelo zaslužen počitek. Učenci lažje skupine smo v dolino prišli eno uro prej kot 

tisti, ki so šli do Mozirske koče.  

Športni dan je bil naporen, a hkrati dober za naše zdravje in delovanje telesa.  

Antonela Pezić (8. a) in Zala Kumer (9 . a) 

 

 

VELIKI POK 

V torek, 17. novembra, smo se učenci 7. , 8. in 9. razreda odpravili v Žalec, kjer smo 

si ogledali gledališko predstavo Veliki pok. In kaj se zgodi, če se v isti prostor in čas 

stisneš šest velikih umov, če se znajdejo drug ob drugem: Albert Einstein, Isaac 

Newton, Charles Darwin, Marie Curie, Galileo Galilei in gostitelj Nikola Tesla?  



   
 

Učenci 9. razreda so o predstavi povedali: 

˝To dramsko delo mi je bilo všeč, saj so igrali samo trije igralci kar sedem vlog in to 

so po mojem mnenju naredili odlično. Všeč mi je bilo tudi, da je bilo vse odigrano po 

resničnih dogodkih, na primer Newton in drevo. Ni mi pa bilo všeč, da je bila 

predstava nekoliko kratka.˝         Boštjan Brinjovc  

˝V predstavi mi je bila posebej všeč zelo izvirna scena. Bila je zelo preprosta in na 

odru ni bilo veliko stvari, kljub temu pa je pojasnila vse, kar je bilo potrebno. Z 

odlično osvetlitvijo pa so vse skupaj še bolj poudarili in lahko smo si predstavljali 

delovni prostor nadobudnega raziskovalca. Všeč pa mi je bilo tudi to, da so trije 

igralci brez težav odigrali sedem vlog, mi pa tega sprva sploh nismo opazili, da so na 

odru ves čas le trije.˝                                                                Viktorija Glušič           

  

˝Po ogledu predstave sem bila najbolj navdušena nam samimi igralci in nad njihovo 

sposobnostjo igranja. Zelo dobro so uprizorili karakter vsakega znanstvenika, kar me 

je navdušilo. Odlična osvetlitev in zvočni efekti so naredili prostor in dogajanje še  

veliko bolj prepričljivo.˝        Zala Kumer

  

˝Predstava mi je bila všeč. Igralci so bili zelo dobri, prav tako tudi efekti, a mislim, da 

so malce izgubili na zgodbi. Lahko bi bila bolj polna in malce bolj razumna. Všeč mi je 

bilo to, da so skupaj postavili genije iz različnih obdobij, še najbolj pa mi je bila všeč 

vloga Newtnove jablane.˝               Matej Zidarn 

 

˝Predstava je bila zanimiva, saj smo lahko videli šest največjih umov delati skupaj. 

Vsak ima svoje ideje, kar lahko privede do težav, vendar so se kar dobro uskladili. To 

se po mojem mnenju v resnici ne bi zgodilo. Preveč velikih umov, pameti in egoizma 

na kupu najbrž ni dobro.˝              Ana Rak 

Mnenja zbrala in uredila Viktorija Glušič, 9. a 

 



DELAVNICE ZA NADARJENE UČENCE 

V soboto, 21. novembra, so se na mozirski šoli odvijale delavnice za nadarjene 

učence. Zjutraj smo se zbrali v stari telovadnici, kjer smo bili deležni lepe 

dobrodošlice. Potem smo odšli v razrede. Jaz se šla na delavnico Zgodba malo 

drugače. Res je bila drugačna, saj smo s čopiči in vodenimi barvami packali po 

papirju. Ko je bilo posušeno, smo iskali oblike. Slike smo nalepili na tablo in sestavili 

zgodbo. Na koncu smo odšli na predstavitev, kjer smo predstavili svojo zgodbo. 

Ana Petek, 6. a   

               

Novinarke na delu … 

ANKETA 

V tokratni anketi je sodelovalo 35 tretješolcev. Zanimalo nas je, ali imajo veliko 

domače naloge, ali nalogo radi opravljajo, v katerem prostoru jo pišejo, ali rabijo pri 

tem pomoč in kdo jim pomaga, če pomoč rabijo. 
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 V katerem prostoru pišeš domačo 
nalogo? 
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Kdo ti pomaga pri domači nalogi? 

MATI

OČE

brat/sestra

BABICA/DEDEK

VSI ČALNI DRUŽINE



 

Več kot polovica učencev meni, da imajo veliko domače naloge, a jo več kot polovica 

rada opravlja. Skoraj polovica učencev piše nalogo v svoji sobi, nekaj manj jih piše v 

jedilnici, le štirje v dnevni sobi. Tretješolci le včasih potrebujejo pomoč pri nalogi, 

največkrat pa jim priskočijo na pomoč mame. 

Eva Venek, Laura Rosenstein, Nika Košir, 6. a 

 

 

Literarni kotiček 

KROMPIRJEVE POČITNICE 

Šestošolci so pisali o svojih doživljajih med krompirjevimi počitnicami. Iz odlomkov 

njihovih zapisov lahko razberemo, da so uživali v različnih aktivnostih.  

V petek sva s sestro šli k očetu. Komaj sem čakala, da vidim polsestro Loti, polbrata 

Lovra, njuno mamo Klavdijo, babico in seveda očeta. 

Atija sem vprašala, če bomo izrezovali buče, saj je bila v soboto noč čarovnic. Strinjal 

se je, zato smo šli na vrt po buče, s seboj pa vzeli vzeli nože za rezanje in žlice za 

dolbenje. Kmalu smo bili gotovi. Babica nam je za malico pripravila tople sendviče. 

Nekaj časa smo gledali televizijo, ko pa se je stemnilo, smo odšli ven. V buče smo 

dali sveče in jih prižgali. Potem smo odšli v hišo. Sestra Tjaša je predlagala, da bi 

imeli modno revijo. Vsi smo se strinjali. Tjaša nas je oblekla in sfrizirala. Vsi smo bili 

lepi, zmagal pa je Lovro, saj je bil najlepši. Posladkali smo se s sladoledom. Potem 

smo imeli še »pižama parti«, zato smo šli spat malo pred polnočjo. 

Dan mi je bil zelo všeč zaradi zanimivih in zabavnih aktivnosti. 

Saša Matko 
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Nekaj dni sem skupaj z domačimi preživela na morju. Voda je bila kristalno čista in 

izgledala je tudi topla. Na plaži sem nekaj časa brala knjigo, potem pa mi je postalo 

vroče, zato sem pomislila, da bi zaplavala. Stopila sem v morje z namenom, da 

zaplavam, a sem takoj dobila kurjo kožo, saj je bila voda strašno mrzla.  Raje sem se 

kar oblekla in odšla na kosilo. Ko smo se najedli, smo igrali namizni tenis, zatem pa 

smo odšli nazaj na plažo. Oblekla sem kopalke in skočila v vodo, čeprav je bila mrzla. 

Bila sem vesela in ponosna, da mi je to uspelo. 

           Kaja Firm 

 

 

Komaj sem dočakal dan, da smo na naši kmetiji dobili mlekovod. Ta dan je imel moj 

brat Štefan 14. rojstni dan. 

Ko sem zjutraj vstal, sem pohitel v hlev. Tam sem začuden gledal naš novi molzni 

stroj. Očetu sem pomagal pomolsti krave. Brat Štefan je odšel na nogometno tekmo, 

sestri Martina in Jerica pa sta mu spekli torto. Oče je že prej kupil tudi darilo. Štefan 

je prišel domov razočaran, ker so tekmo izgubili, a rojstnodnevna zabava, ki smo mu 

jo pripravili, ga je v hipu razveselila. Slikali smo se in skupaj pojedli torto, ki je bila 

zelo okusna. Ta dan počitnic je bil zelo lep. 

 Janez Podvratnik 

 

Bil je že četrtek in z bratom sva se dolgočasila. Naenkrat pa je prišla mama in 

povedala, da gremo k njeni sestri v Šentjur, kjer bomo izdelovali nagrobne 

aranžmaje. Takoj ko smo prišli k teti, smo začeli z delom. Naslednji dan smo 

aranžmaje prodajali. Teta mi je povedala, da so se vsi aranžmaji, ki sem jih naredil, 

prodali. Dobil se tudi nekaj denarja. Pri delu sem se zabaval, zato upam, da bom teti 

tudi naslednje leto lahko pomagal. 

Jure Vrhovnik 

 

Za en dan sem šel k stricu Srečku. Že zgodaj zjutraj smo začeli s črpanjem gnojevke. 

Stric mi je dovolil, da sem po dvorišču vozil traktor. Ko smo gnojevko razvozili na 

njive, nas je teta poklicala h kosilu. Popoldne smo na skednju premetavali seno. Po 

končanem delu je sledila še večerja in odhod domov. Zame je bil dan čudovit. 

Grega Kumer 

 

V soboto, 31. oktobra, sem vstala že ob petih, saj sem šla s kulturnim društvom Jurij 

na izlet na Primorsko. Najprej smo se ustavili v Karkavčah, ogledali smo si oljarno in 

olje tudi poskusili. Po ogledu smo se odpeljali do Pirana, kjer smo kosili in si privoščili 

popoldanski sprehod. Bilo je zelo vetrovno, a vseeno je bilo super. Ogledali smo si 

tudi akvarij. Tam sem prvič v živo videla morskega psa. Starejši so šli še v vinsko 

klet, otroci pa smo se igrali na igrišču.       Maja Šuligoj 

 

Prvi dan počitnic sta po naju z bratom prišla babica in dedek iz Ljubljane. Babica naju 

je razveselila, da bova šla v torek s stricem na bazen. Na žalost je zbolel, zato sva 



mislila, da ne bova mogla na bazen, a dedi nama je povedal, da bo šel on z nama. 

Na bazenu smo bili štiri ure in zelo uživali. Ko smo se vrnili, nas je čakalo okusno 

kosilo. V Ljubljani sva bila vse do četrtka, potem pa sva se vrnila domov. 

Nika Košir 

 

V spomin se mi je vtisnil petek, ko smo bili z družino na bazenu v Laškem. V vodi 

sem zelo uživala, prav tako moj sedemmesečni bratec Maks. Z atijem sva šla tudi na 

tobogan. Po uri norenja smo se odločili, da gremo nekaj pojest. Po kosilu smo imeli 

malo premora, potem pa smo šli spet nazaj v vodo. Po kopanju smo Maksa pustili pri 

babici, mi pa smo šli pogledat pohištvo za mojo novo sobo.                   

Ema Kocjanc 

 

S staršema in sestrama sem bila en dan med počitnicami na kopališču v Topolšici. Bili 

smo v notranjem bazenu, saj je bilo zunaj prehladno. Uživala sem v družbi sester in 

se zabavala. Popoldne smo si doma skupaj pogledali še film, zvečer pa smo obiskali 

sorodnike. Ta dan mi bo ostal v spominu, saj je bila naša družina ves čas skupaj. 

Klara Goličnik 

 

Del počitnic sem bil v Mozirju, del pa na naši kmetiji v Stranicah, kjer smo luščili 

koruzo, ki smo jo pred mesecem dni ličkali. Ob pomoči bratov nam je uspelo zluščiti 

vso koruzo. Pomagal sem tudi atiju pri žaganju hlodovine, nekaj časa pa je ostalo 

tudi za igro in zabavo. Ob večerih smo pekli kostanj. Na noč čarovnic smo izrezali 

bučo in vanjo dali svečo. Odganjala je čarovnice in zle duhove. Zadnji dan počitnic 

sem se z družino odpravil na pokopališče naši prednikov. 

Damjan Kovač 

 

Večino počitnic sem preživel pri babici v Orli vasi. V sredo popoldne smo se brat, babi 

in dedi ter jaz odpravili v Ljutomer po teličke. Babica ni znala aktivirati navigacije, 

zato sem ji pomagal jaz, da smo se lahko odpravili na pot. Ko smo se pripeljali do 

kmetije, mi je dedi rekel, da bom lahko pomagal teličke naložiti. Ko smo jih hoteli 

naložiti, je kmet rekel, da jih mora še nahraniti. Mi smo si med tem časom ogledali 

kmetijo. Ko so bili telički siti, smo jih naložili in plačali, potem pa se odpravili domov. 

Doma smo teličke spravili v njihov nov dom, jim nastlali in jih nahranili. To je bil moj 

najljubši dogodek med počitnicami. 

Vid Povše Acman 

 

 

 

 

 

 

 

 



Razvedrilo 

Uganke 

KAJ JE TO? 

NA BARVNO KROGLO                                                                                  

JE NARISAN ŠIRNI SVET, 

KI NAM POKAŽE 

NAŠ ČUDOVIT PLANET. 

 

OKROGLA STEKLA NA NOSU SEDE, 

Z ROČAJI SE UŠES DRŽE. 

 

OPICE JIH OLUPIJO SAME, 

MAJHNIM OTROKOM PA NJIHOVE MAME.  

JE BLEDO RUMENA KAKOR SIR, 

A BOLJ OKUSNA KOT KROMPIR.  

 

Nika Košir, 6. a 

 

Križanki 
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1. V cerkvi se udeležimo  _ _ R _ DA  (napiši brez črke A)._ _ _ _ _. 

2. Nasprotje dneva. 

3. Kdo nosi darila in se začne na črko B? 

4. Kaj dobiš za rojstni dan? 

5. Kaj obesimo na novoletno jelko, da je svetla? 

Eva Venek, 6. A 
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Maja Šuligoj, 6. a 
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_ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _    Nika Košir  6. b 



Ali ste vedeli?                  

 Alpake lahko zbolijo ali celo umrejo zaradi osamljenosti. 
 

 

 
 

 
Facebook ima več kot 1 milijardo uporabnikov in več kot 10 
tisoč jih umre vsak dan. Mrtvo število uporabnikov bo kmalu 
preraslo število živih in Facebook bo postal virtualno 
pokopališče. 

 

 

 

 
 
Najkrajša zaporna kazen v zgodovini je 1 minuta, dodeljena je 
bila Joe-u Munchu leta 1906. 

 

 

 

 

Ščurki lahko živijo več tednov brez glave in 
kasneje umrejo od lakote. 

 

 

 

 

Klinofobija je strah pred posteljami.  

 

V  Nemčiji obstaja telefonska linija Schimpf-los! (Preklinjaj!), kamor 
lahko pokličejo in svojo dušo olajšajo jeze. 

 

 

Zanimivosti zbrala Maja Voler, 9. a 
Ilustracije narisala Ana Petek, 6. A 
 
 



 

Mesec november je značilen predvsem po jesensko obarvanem listju, prvih mrzlih 

dnevih in prvem snegu. Ponekod po svetu se v tem mesecu držijo pravila, da se 

moški ne brijejo v predelih, kjer rastejo brada in brki. Vsako leto je gibanje 

»november brez britja« ali »movember«, ki je mešanica angleških besed mustache 

(brki) in november (november) odgovorno za noro rast brk na obrazih tisočih moških 

in se ves mesec november ne bodo brili, ob koncu meseca pa bodo to tudi proslavili. 

Čeprav je bil projekt le šala, so bili odzivi ljudi pozitivni. Ker so vzbudili zanimanje 

velikega števila ljudi, so se naslednje leto odločili, da bodo iz svojega dejanja 

puščanja brk naredili nekaj novega in povezali gesto z ozaveščanjem o nevarnostih in 

podporo raziskavam proti raku na prostati. Tako se je iz heca razvilo globalno 

gibanje, ki ima vedno več pripadnikov, pa naj bodo sodelujoči zraven zaradi lastne 

zabave ali pa želijo res podpreti gibanje. Nekatere dobrodelne organizacije zbirajo 

denar, ki ga namenijo ustanovam, ki se borijo z rakom. 

V Sloveniji se malo moških odloči za mesec brez britja; največ sodelujočih je seveda 

iz Avstralije, kjer se je običaj tudi začel, v ZDA pa se za to odloča presenetljivo veliko 

najstnikov. V Evropi sodelujejo predvsem moški iz Nemčije, Francije, Velike Britanije 

in Belgije. 

Vedno je lepo prispevati k zdravju in pomagati drugim, zato mislim, da je november 

brez britja odlična ideja, ki november popestri.  

Talija Žerak Urbanc, 9. a 

 

 

 

 

 



Spletni kotiček prihaja na pomoč 

 

 

V naš nabiralnik smo prejeli dve vprašanji: 

»Kako naj se učim?« 
 
Uči se v prezračenem prostoru. Zraven pij vodo. Uči se sproti. Opravljaj domače 
naloge, saj se ob njih veliko naučiš. Poslušaj v šoli. Ko prideš domov, ponovi  v mislih  
vso snov , ki ste jo imeli v šoli. Prosi starše, brata ali sestro, da te snov vpraša. Če 
česa ne znaš, ponovno preberi. Za pomoč  lahko narediš miselni vzorec, v katerega 
napiši ključne besede, tako si boš snov lažje zapomnil/-a. 
 
NIKOLI  ne zanemarjaj učenja. Če se učiš le dan pred spraševanjem ali preizkusom 
znanja, si pod stresom in se ne moreš vsega naučiti.  
 
 
»Kako staršem povedati za slabo oceno?« 
 
Ko prideš domov ne jokaj, ker si dobil slabo oceno, saj bodo tvoji starši še bolj jezni.  
Povej jim mirno in po resnici. Začni se učiti in starši bodo zadovoljni. 
 
 
NIKOLI ne zamolči , da si dobil slabo oceno, saj bodo starši to slej ko prej izvedeli in 
bodo potem še bolj jezni in razočarani. 
 

            

 

  

 

 

 

 



 Po praznikih diši  

 ČOKOLADNI MAFINI        

              

 

 

SESTAVINE                                           PRIPRAVA      ZA OKOLI 12 KOSOV    

      maščoba in moka za model        1 Pečico segrejemo na 180°C. Vdolbinice  

                   3 jedilne žlice masla         pekača za mafine namastimo in potresemo  

           60-80 g jedilne čokolade         z moko ali pa vanje namestimo papirnate 

                                   200g moke        modelčke. V majhnem loncu na šibkem 

                            100 g sladkorja        ognju razpustimo maslo. Čokolado drobno  

1 zavitek vanilijevega sladkorja        sesekljamo.                     

                  2 zvrhani jedilni žlici         2 V skledi premešamo moko, sladkor,  

                           kakava v prahu        vanilijev sladkor, kakav, pecilni prašek,  

2 kavni žlički pecilnega praška        sodo bikarbono in ščepec soli. V posebni 

½ kavne žličke sode bikarbone        skledi pa zmešamo jajca z mlekom in  

                                               sol          maslom.    

                                          2 jajci         3 Jajčno maso damo k mešanici moke in z  

                             150 ml mleka        metlico za sneg ali kuhalnico le toliko  

                                                              premešamo, da se vse sestavine navlažijo.                

                                                             Testu primešamo tudi čokolado. 

4 S testom napolnimo vdolbinice v modelu za mafine, vendar ne več kot do treh četrtin. 
Mafine pečemo v pečici na srednjem vodilu 20-25 minut, da postanejo zlatorjavi. Vzamemo 
jih iz pečice, pustimo počivati okoli 5 minut, nato jih vzamemo iz modela in ohladimo.            

Eva Venek, 6. a 



DOMAČI PRIJATELJ 

 

Sestavine: 

7 jajc 
40 dag kristalnega sladkorja 
1 vanilijev sladkor 
40 dag moke  
pol pecilnega praška 
35 dag rozin 
35 dag grobo narezanih orehov 
 

Postopek: 

Vse sestavine zmešamo skupaj 

po napisanem vrstnem redu.  V 

pečico, ogreto na 160°C , položimo pekač, obložen s peki papirjem in nanj oblikujemo dve 

dolgu štručki. Pečemo 40 minut in še vroče narežemo na tanke rezine. 

 

 

RAZPOKANI PIŠKOTI- RAZPOKANČKI 

Sestavine: 

 

250 g kokosove moke 

120 g čokolade v prahu 

100 g zmletih orehov 

250 g sladkorja v prahu 

3 jajca 

sladkor v prahu za posip 

 

Postopek: 

Rumenjake ločimo od beljakov. Rumenjake, kokosovo moko, čokolado v prahu, orehe ter 

sladkor zmešamo in dodamo sneg iz beljakov. Iz mase naredimo kroglice (ki se med peko 

razlezejo, razpokajo) in jih povaljamo v sladkorju v prahu. Piškote zložimo na s peki papirjem  

obložen pekač in jih pečemo 5-8 minut na 200°C oziroma dokler piškoti ne razpokajo. 

Ohladimo jih na pekaču.     

Lea Petek, 9. b 

 



BANANIN NAPITEK S CIMETOM 

Sestavine za dve osebi:  

 4 narezane banane 

 1 l mleka 

 4 žlice medu 

 6 zdrobljenih kock ledu (ni potrebno) 

 1 ½ žličke zmletega cimeta 

 

Priprava: 

Banane, mleko, med in led naloži v mešalnik in 

obdelaj do gladkega. Zlij v kozarec in potresi z 

zmletim cimetom. 

Laura Rosenstein, 6. a 

 


