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Vsako jutro nas zbujajo močnejši sončni žarki, ki obarvajo dan s toplejšimi 

barvami in nas v času pouka delajo nestrpne, ker bi radi šli ven, v topel 

sončen dan. Tudi uradno se je začela pomlad, ki smo jo, naveličani zime, že 

komaj čakali.  

Viktorija                        

                                                                                                 

 

DAN ŽENA 

Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga praznujemo vsako leto 8. marca. Je dan 

praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. 

 

Zgodovina dneva žena 

8. marca 1857 so ženske, delavke, zaposlene v tekstilnih tovarnah v New Yorku, 

organizirale protest. Uprle so se zelo slabim delovnim pogojem ter prenizkim plačam. 

Dve leti kasneje so te ženske ustanovile prvi delavski sindikat, da bi se tako lahko 

vsaj poskusile zavarovati in si pridobiti osnovne pravice v službah. Osmega marca 

1908 se je na ulicah New Yorka zbralo 15 tisoč žensk in zahtevalo krajši delovni čas, 

boljšo plačo in volilno pravico. Njihovo geslo je bilo “Kruh in Vrtnice”. Kruh je simbol 

ekonomske varnosti, vrtnice pa pomenijo boljšo kvaliteto življenja. V maju je 

Socialistična stranka Amerike razglasila zadnjo nedeljo v mesecu februarju za državni 

praznik žensk. 

 

Enakopravnost žensk v Sloveniji 

Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk. Že leta 1897 je začel izhajati 

ženski časopis Slovenka, medtem ko je bilo prvo žensko društvo ustanovljeno leto 

kasneje. Pomembna je letnica 1906, ko je Marija Urbas kot prva Slovenka doktorirala 

na graški univerzi, in sicer iz filozofije. Ženske so se približale enakopravnosti s tem, 

ko je bila leta 1945 uzakonjena splošna volilna pravica. Leta 1974 je bilo zapisano v 

ustavo SFRJ, da ima vsaka ženska svobodno odločanje o rojstvu otrok.  

 

Praznovanje dneva žena 

Včasih se je dan žena ljudem zdel veliko bolj pomemben, na ta dan so priredili bučna 

slavja, danes pa je to večinoma le še ena oblika valentinovega oziroma še dodaten 



dan za večji dobiček trgovcev. Pomen dneva žena se je izgubil, saj v večini držav 

ženske ne trpijo in pozabijo, kaj vse so morale predhodnice prestati, da so si priborile 

enakopravnost. 

 

Zanimiva dejstva o dnevu žena: 

- dan žena se je prvih pet let praznoval 28. februarja, 

- v več kot 25 državah je to uradni praznik, 

- dva najbolje opravljena IQ testa pripadata ženskama. 

 

Viktorija, Zala, Talija, Maja, 9. a 

 

Dogajalo se je … 

 
EKSKURZIJA V BERLIN 

Za tiste, ki obiskujemo izbirni predmet  nemščina,  je naša šola letos ponudila novo 

priložnost,  in sicer štiridnevno ekskurzijo v glavno mesto Nemčije – Berlin. 

 

V petek,  11. marca,  smo se ob 18. uri zbrali pred športno dvorano, od koder smo se 

z avtobusom podali na pot proti Berlinu. Pot je bila sicer dolga, a to ni motilo prav 

nikogar, saj smo se na avtobusu veliko pogovarjali, smejali in za nekaj časa tudi 

zaspali. Nočna vožnja je hitro minila in okoli sedme ure zjutraj smo prispeli v 

Potsdam. Tam smo si ogledali prečudovit park Sanssouci, ki je bil nekoč rezidenca 

enega od pruskih kraljev.  Nato smo pot nadaljevali do Berlina, kjer smo si ogledali  

še Branderburška vrata, olimpijski stadion,  steber zmage s kipom boginje zmage 



Viktorije  na vrhu, parlament  Reichstag , 368 metrov visok televizijski stolp, Sony 

center, Alexanderplatz, peljali pa smo se s podzemno železnico, si ogledali tudi  

železniško postajo Zoologischer  Garten, ki je znana predvsem po knjigi Mi, otroci s 

postaje  Zoo  (Wir Kinder vom Bahnhof  Zoo). Zvečer smo se odpravili v hotel, kjer 

smo tisto noč prespali.  

Kar zgodaj pa smo se naslednje jutro ponovno odpeljali v Berlin, kjer smo si ogledali 

muzej Checkpoint Charlie, muzejski otok, spomenik holokavstu ter Eastside Gallery 

(ostanki berlinskega zidu). Potem pa je prišel čas za mnogim najbolj zabavno noč na 

naši ekskurziji. Odpravili smo se namreč v Tropical Islands Resort. To je vodni park, v 

katerem je veliko tropskega rastlinja, živali, vodnih toboganov in seveda bazenov. 

Tam smo prespali v šotorih na peščeni plaži. Naslednji dan pa smo si ogledali še 

Dresden in se odpeljali nazaj proti domu. 

Videli smo veliko novega, se kaj tudi naučili, predvsem pa smo se imeli lepo in smo 

uživali v vsakem trenutku.  Za nepozabne štiri dni v Berlinu pa bi se v imenu vseh 

udeleženih zahvalila spremljevalkama, učiteljicama Alenki Mozgan in Petri Iršič, 

turistični agenciji TWIN ter naši ravnateljici Andreji Hramec.  

Viktorija Glušič, 9. a 

 

BERLIN – TUDI V NEMŠČINI  

Berlin – die Hauptstadt von Deutschland. Das ist eine Stadt im Norden von 

Deutschland. Berlin ist für mich eine der schönsten Städte auf der Welt und ich habe 

sie besichtigt. 

Von 11. bis 14. März waren wir, die Schüler der 8. und 9. Klasse, in Berlin. Wir haben 

mit dem Bus gereist. Das war zwar anstrengend aber wir hatten viel Spaß. Am ersten 

Tag haben wir Park Sanssouci, Brandenburger Tor,  Olympiastadion,  Parlament 

Reichstag, Fernsehturm, Zoologischen Garten Bahnhof, Sony Center, Alexanderplatz 

und Potsdamerplatz gesehen. Wir sind auch mit der U-Bahn gefahren. Dann sind wir 

ins Hotel schlafen gegangen und am zweiten Tag haben wir Checkpoint Charlie 

Museum, Pergamonmuseum, Kaufhaus des Westens (KaDeWe) und Eastside Gallery 

besucht. Am Abend sind wir ins Tropical Islands Ressort  gegangen. Das war das 

größte Erlebnis der Exkursion. Wir haben im Schwimmbad geschwommen, im Sand 

gespielt und in Zelten geschlafen. Am nächsten Tag haben wir Dresden besichtigt 

und dann sind wir zurück nach Mozirje gefahren.  

Es war unvergesslich und danke allen, die uns diese Reise ermöglicht haben.  

Viktorija Glušič, 9. a 



 

NEPOZABNO DOŽIVETJE 

Berlin in vse njegove znamenitosti obožujem, zato sem se odločil, da ga bolje 

spoznam. Skupaj s tistimi,  s katerimi se pri izbirnem predmetu učim nemščino, sem 

se prijavil na štiridnevno ekskurzijo v Berlin. 

Ko smo prispeli v predmestje Berlina, je vodič rekel, da si bomo prva dva dneva 

ogledali znamenitosti, nato pa bomo šli še v vodni park. Prvi dan je bil odličen, prav 

tako tudi prva polovica drugega dne. Ko pa smo drugi dan čakali avtobus, se je 

začutilo veselje, navdušenost in zaskrbljenost. Dogovarjali smo se, kdo bo s kom v 

šotoru, saj smo v njem tudi prespali. Prispeli smo na kraj, ki je bil na prvi pogled kot 

nekakšno letališče z veliko stekleno kupolo na sredini. Vse je bilo lepo urejeno, bilo je 

veliko parkirišč za osebne avtomobile in avtobuse. Na vhodu nas je čakal vodič. Ko 

smo vstopili v kupolo, sem začutil vonj po kloru, vlažnost ter toploto v zraku. Vodič 

nam je razdelil zapestnice, ki so izgledale kot nekakšne ure. Z njimi smo lahko plačali 

kosila, malice ter spominke. Razdelili smo se v šotore. Z Matijem sva dobila šotor 

številka 1448. Takoj sva se preoblekla in se napotila na plažo k bazenom ter 

toboganom, kjer smo se zabavali. Za večerjo smo jedli pomfrit s piščančjimi  

medaljoni. Po večerji smo ležali na ležalnikih ob plaži, iskali Wi-Fi na telefonih, se 

pogovarjali in poslušali glasbo. Ko smo se naveličali in so se nam baterije na telefonih 

izpraznile,  smo odšli na pozno kopanje. Najboljši med bazeni je bil tisti, v katerem je 

bil tok, ki nas je vrtel okoli majhnega otočka na sredini bazena. Jaz sem se tako 

dolgo vrtel, da se mi je zvrtelo in se nisem mogel ustaviti. Preizkusili smo tudi  

jacuzzije in  komplekse majhnih krožnih toboganov.  

Z Matijem sva si nastavila budilko, da ne bi zaspala. Vstala sva ob sedmih in 

zajtrkovala z ostalimi. Točno ob devetih smo bili na avtobusu. Takrat je Max opazil, 



da mu manjka prenosna baterija, ki sta jo uporabljala Timon in Jaša. Šla sta jo iskat 

in jo k sreči našla. S petnajstminutno zamudo smo z avtobusom odrinili iz Berlina. 

Bilo je zelo zabavno. Vsem, ki to berete, predlagam, da obiščete vodni park Tropical 

Islands vsaj enkrat, saj je res nepozabno. Tudi Berlin morate obiskati, zanimiv je ne 

samo zaradi zgodovine, ampak tudi zaradi sodobnega življenja.  

Fejsal Mešić, 8. a 

 

V Berlinu mi je bilo zelo všeč. Posebno všeč mi je bilo, da smo se lahko tudi prosto 

sprehajali po mestu in nakupovali oz. samostojno preživeli nekaj časa. Ogledali smo 

si znamenitosti, kot so Berlinski zid, muzej Chekpoint Charlie in Brandenburška vrata. 

Zanimivo je bilo tudi nakupovanje v Alexanderplatzu. Primanjkovalo je spanja (še 

posebej na avtobusu). Najbolj všeč mi je bilo v Tropical Islandsu, kjer smo se imeli 

super, saj smo lahko plavali tudi ponoči.  

Timon Povše Tašić, 8. b 

Imeli smo se super. Mesto Berlin je zelo lepo, staro in zanimivo mesto. Všeč mi je 

bilo v Pergamonskem muzeju, kjer smo si med drugim ogledali zelo velika vrata iz 

Mezopotamije in mogočno obzidje. 

Matija Marolt, 8. b 

 

V Berlinu mi je bil med zgodovinskimi muzeji najbolj všeč Pergamonski muzej, kjer 

smo videli arhitekturo starega Rima in Babilona. Vse je bilo zelo lepo. Od vsega pa mi 

je bilo najbolj všeč v Tropical Islandsu, kjer nismo skoraj nič spali, smo se pa veliko 

presmejali. 

Glorija Mikek, 8. b 

 

Udeležila sem se ekskurzije v Berlin. Najbolj všeč mi je bilo mesto Dresden, ki je bilo 

tik pred drugo svetovno vojno porušeno do tal in so ga ljudje sami, s prostovoljnimi 

prispevki in donacijami, ponovno zgradili. Mesto zgleda zelo starinsko. Všeč pa mi je 

bilo tudi v Tropical Islandsu. 

Kaja Čopar, 8. a 

 

Arhitektura in kultura Berlina je zelo zanimiva. Berlin je zelo staro mesto. Ogledali 

smo si Berlinski zid, muzej Checkpoint Charlie in veliko mogočnih zgradb s 

pozlačenimi kupolami.  

Max Sablatnik, 8. b 

 

Imeli smo se super. Hrana je bila odlična – McDonald's. Ogledali smo si mnogo 

znamenitosti največjega (glede na površino) evropskega mesta. 

Jaka Vrhovnik, 8. b 
 

 



HIŠKA EKSPERIMENTOV NA OŠ MOZIRJE 

V sredo, 16. marca, je bil na naši šoli pravi vrvež. Šola se je za en dan spremenila v 

Hiško eksperimentov. Izvajali smo več kot 50 različnih poskusov o vidu, magnetih, 

tekočinah, plinih … Poleg tega pa smo imeli še veliko drugih delavnic, ki so jih 

pripravili naši učitelji, v katerih ni manjkalo zanimivosti. 

Najbolj sem si zapomnila eksperiment z naslovom Miška je ušla, kjer sem si morala 

zakriti levo oko in opazovati muco na sliki, ki lovi miško, s kotičkom očesa pa sem 

videla tudi miško. Sliki sem se približevala in oddaljevala, pri tem pa sem pogled 

imela osredotočen na muco. Na neki razdalji od slike pa je miška izginila. Izvedela 

sem, da na sliki na mestu miške opaziš barvo ozadja. Za to poskrbijo možgani. Ti 

manjkajočo sliko zapolnijo z barvo, ki se jim zdi najprimernejša. Med poskusi sem se 

zabavala in se naučila veliko novega. 

Sara Jernejc, 7. B 

 
 

Znanstveni šov - Plinologija 

Center znanosti se je za en dan preselil kar na našo šolo, kjer smo lahko učenci 

opravljali in preučevali razne poskuse. To pa še ni vse. Ob dvanajsti uri je bil za 

predmetno stopnjo pripravljen tudi čisto poseben program -  Plinologija. Kot lahko  

sklepate iz imena, nam je gospa Andreja, članica in animatorka Hiše eksperimentov, 

pripravila 45-minutno predavanje o plinih in njihovi uporabi. Na zabaven in preprost 

način smo se veliko naučili, nekaj znanja pa obnovili. Program pa je bil popestren z 

dobro komunikacijo med publiko (učenci) in animatorko. Srečneži so ji lahko pri 

poskusih tudi pomagali in tako prišli do zanimivih in dobrih zaključkov. Prepričana 

sem, da smo se vsi zabavali in naučili kaj novega - celo devetošolci! 

Zala Kumer, 9. a 

 

 



Kuharska delavnica 

Učenci 9. a smo se lotili kuhanja. Ena skupina je pripravila tunino solato in solato iz 

čičerike, koruze in paprike, nato pa še okusne popečene kruhke s sirom in šunko. 

Druga skupina pa je pripravila kar tri vrste palačink: odlične ameriške palačinke,  

malo bolj zdrave pirine, seveda pa ni šlo brez navadnih palačink, saj so klasika. 

Namazali smo si jih z marmelado, javorjevim sirupom ali čokoladnim namazom 

Nutella. 

Maja Voler, 9. a 

 

Družabne igre 

Izdelovali smo družabne igre, ki izhajajo iz Amerike: puzzle, človek ne jezi se, igra 

preskakovanja ... Za izdelavo smo potrebovali žage, brusni papir, kladiva … Ko smo 

določeno igro izdelali, smo naredili še embalažo, v katero smo igro pospravili. Izdelali 

smo kuverte in jih okrasili, zraven pa smo priložili še navodila. 

Antonela Pezić, 8. a 

 

Mikroskopiranje 

V učilnici kemije je bila zelo zanimiva ura pouka. Najprej nam je učitelj predstavil 

mikroskop. Izvedeli smo, katere sestavne dele ima in kako se uporablja. Potem smo 

poskusili še sami. Dobili smo trajne preparate, si jih pod mikroskopom ogledali  in na 

delovni list poskusili skicirati, kar smo videli. Potem smo preparate pripravili tudi 

sami. Prerezali smo list rastline, na objektno steklo smo kanili kapljico vode in nanjo 

dali košček lista. Pokrili smo ga s krovnim steklom in preparat je bil pripravljen za 

uporabo.  

Klara Slemenšek, 8. B 

 
 

Cvetlična korita 

Učenci 9. b  smo izdelovali cvetlična korita iz lesa. Že dan prej je učitelj tehnike 

pripravil deščice, mi smo jih morali samo pobrusiti, da so postale gladke. Sledilo je 

zabijanje žebljev, ki je povzročalo nemalo hrupa, vendar se je delo izplačalo.  



 
 

Nastala so lepa cvetlična korita, ki zdaj samo čakajo, da vanje posadimo rožice. 

Marija Rozoničnik, 9. b 

 

Smrtni objem 

Igra zahteva razmišljanje za nekaj korakov naprej. Učenci naletijo na problem 

preiskovanja, ki je zelo pomemben v umetni inteligenci in drugod. 

 
1. poskus 

Razdelili smo se v skupine po 5-7 učencev. Vsak v skupini si je izbral kartonček, vsak 

svojo barvo, in si ga obesil okoli vratu. Usedli smo se v krog, učiteljica pa je vsakemu 

dala dva kartončka, enemu v skupini pa samo en kartonček. Nato smo si jih 

zamenjali in vsakemu so ostali trije različni kartončki. Tako smo si jih menjali, dokler 

nismo vsi imeli v rokah kartončkov istih barv. Cilj tega poskusa je bil, da smo se 

izognili smrtnemu objemu.  

 

 



2. poskus 

Razdelili smo se v tri skupine. Vsak v skupini si je okoli vratu obesil kartonček, vsak 

svojo barvo. Na tleh so bili prilepljeni kvadratki različnih barv, povezani z belimi 

črtami. Zraven so bili križci, ki so pomenili prosto mesto. Vsak učenec se je postavil 

na kvadratek drugačne barve, kot je bil njegov kartonček. Cilj tega poskusa je bil, da 

vsak pride na kvadratek svoje barve. Vsak se je lahko premaknil le za en korak 

naprej do naslednjega kvadratka ali prostega mesta. Nekaterim skupinam je to hitro 

uspelo, nekatere pa so se ujele v smrtni objem.                                                                 

Tina Jernejc,7. b                                 

 

PLANICA 2016 

V Planici, snežni kraljici, kot ji tudi pravimo,  je potekal svetovni pokal v poletih.  

19. marca sem Planico obiskal z družino in s prijatelji. 

Odpravili smo se okoli 5. ure zjutraj, tja pa smo prispeli malo čez osmo uro. Vzdušje 

je bilo bučno že ob 9. uri, ko se je začela preizkusna serija, potem pa se je v finalni  

seriji le še stopnjevalo. Vsi smo vzklikali, trobili in se seveda veselili! Kot vedno so bili 

poleti naših letalcev odlični.  Bila je ekipna tekma in naši skakalci so pristali na 

drugem mestu. Ob vsakem skoku smo ploskali in se veselili, ko pa so bili na vrsti 

naši, je vseh 32 000 ljudi skočilo na noge, dvignili smo zastave v zrak, peli himno in 

upali na varen doskok. 

Tudi preko televizije je zanimivo opazovati polete,  ampak doživeti vse to na kraju 

samem in v živo je res nekaj enkratnega. Bilo je super, saj so delili brezplačne 

plastenke Cockte. 

Jon Kanjir, 7. b 

 

 

 



ZONZANI - ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI 

Tudi letos smo učenci naše šole zbirali hrano za živali v zavetišču. 30. marca pa smo 

zavetišče Zonzani nekateri lahko tudi obiskali. Bil sem vesel, da sem lahko šel zraven 

tudi jaz. Tja smo se odpravili po prvi šolski uri.  

 

V  avtobus smo znosili hrano in druge stvari, ki smo jih zbrali za živali. Odpeljali smo 

se v Dramlje, kjer je zavetišče. Ko smo prispeli, smo hrano zložili na recepcijo. Potem 

smo šli pogledat pse. Vsakemu smo dali kakšen priboljšek. Tudi slikali smo se z njimi. 

Nato smo lahko odšli na sprehod s psom, ki se je imenoval Baki. Bil je črno-bele 

barve in zelo lušten. 

 

Ta dan mi je bil všeč, saj sem bil prvič v zavetišču in videl pse, ki nimajo doma. 

Luka Klasić,  6. a 



Pesniško ustvarjanje 

 

SONCE 

SONCE ZJUTRAJ ME ZBUDI, 

DOPOLDAN V ŠOLO POMAGA MI. 

OPOLDAN Z MANO PRI KOSILU JE 

IN ZABAVA ME. 

 

POPOLDAN Z MANO ČAS PREŽIVI, 

VENDAR SE HITRO POSLOVI, 

KER V DEŽELO SANJ SE MU MUDI. 

 

PONOČI PA TIHO MISLIM NANJ 

IN RAZMIŠLJAM,  

KAKO ZABAVEN BO ŠELE  

NASLEDNJI DAN. 

 

Žana Praunseis, 2. b 

 

 

GREMO  V KINO 

ZJUTRAJ ZGODAJ SEM VSTALA, 

DOBRO SEM SE POČESALA. 

MAMA KITO MI JE SPLETLA, 

NATO LEPO SEM SE OBLEKLA. 

KO PRIŠEL JE TISTI ČAS, 

OČKA REČE: Dajmo, gas. 

PELJEMO SE VSI V KINO, 

TAM BO RES ZABAVNO, FINO. 

KO JE FILMA KONEC, 

GREMO ŠE PO LONEC 

IN SI REČEMO: Pesmice je konec. 

 

Tjaša Glušič, 2. b 

 

 



ZIMSKE RADOSTI 

PRIŠEL JE LEP DAN  

IN SONČEK NA PLAN. 

SNEG SE ISKRI, 

KJE SO SANI? 

DRUŽBA ŽE ČAKA VESELIH OTROK, 

HITRO SPUSTIMO SE 

V SNEG VRISKAJOČ. 

 

Ana Božič, 2. b 

 

 

 

BALONČEK 

NEK OTROK JE V BALONČEK DAL BONBONČEK. 

BONBONČEK JE RAZPOČIL BALONČEK. 

BONBONČEK JE PADEL NA TLA. 

ZELO JE BIL UŽALJEN, KER JE IZGUBIL PRIJATELJA. 

                                                   

Enej Mohor, 2. B 

 

 

Ilustracije ob pesmicah je narisala Ana Petek, 6. a 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRUGOŠOLCI RAZMIŠLJAJO TUDI  

O KULTURI 

 

KULTURA JE, DA NE RIGAMO. 

KULTURA JE NAČIN ŽIVLJENJA. 

KULTURA JE, DA POZDRAVLJAMO. 

KULTURA JE, DA SE LEPO VEDEMO. 

KULTURA JE, DA SPOŠTUJEMO LJUDI. 

                                               Eva Rajh, 2. b 

 

 

KULTURA JE, DA NE KAŽEMO JEZIKA. 

KULTURA JE, DA SE LEPO VEDEMO. 

KULTURA JE, DA NE GOVORIMO S POLNIMI USTI. 

KULTURA JE, DA MED PREDSTAVO SEDIMO PRI MIRU. 

KULTURA JE, DA NA STRANIŠČU ZA SEBOJ POTEGNEMO VODO IN SI UMIJEMO 

ROKE. 

KULTURA JE, DA SOGOVORNIKU GLEDAMO V OČI. 

                                                               Manja  Bastelj, 2. b 

 

KULTURA JE, DA SMO MED SEBOJ PRIJAZNI. 

KULTURA JE TUDI, DA SI GREM OGLEDAT KAKŠNO LEPO PREDSTAVO. 

                                                                                  Sara Renko, 2. B 

 

KULTURA JE LEPO VEDENJE. 

KULTURA JE BONTON. 

KULTURA JE, DA POZDRAVLJAMO. 

KULTURA JE, DA KIHNEMO V ROBČEK  OZIROMA V ROKAV. 

KULTURA JE, DA POSLUŠAMO STAREJŠE, ČE NAM ŽELIJO KAJ POVEDATI. 

KULTURA JE, DA JEMO Z ZAPRTIMI USTI. 

KULTURA JE, DA SE NE KREGAMO IN SE POSKUŠAMO PRIJAZNO POGOVORITI. 

KULTURA JE, DA NE ZAMUJAMO. 

KULTURA JE, DA VOZIMO IN HODIMO PO PRAVILIH.  

KULTURA JE,  DA POMAGAMO.                                         Julija Vrečar, 2. b 


