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Matic Irman Kolar 

 

 

 

Mesec oktober se poslavlja in narava bo kmalu potonila v zimsko spanje. Vse se je 

umirilo in že lahko opazimo prve odtenke oranžnih tonov. V nasprotju z naravo smo 

mi pohodili pedala in oddrveli prvim ocenam naproti. Oktober je bil pester posebno 

za devete razrede. Imeli smo kar dva dneva dejavnosti. Na naravoslovni dan smo se 

odpravili v Logarsko dolino. Imeli smo tudi tehnični dan na temo poklicne 

usmerjenosti. Čas, ko bomo morali oddati prijavnice za srednje šole, bo tu kot bi 

mignil. Seveda pa ima oktober svoj čar tudi zaradi krompirjevih počitnic. Po prvih 

testih bo vsem prijalo malo počitka, da bomo lahko novembra sprejemali nova znanja 

in spretnosti.  

Ajda Oblak 

 

 

 

 

 

Dogaja se …                                           

BOTANIČNI VRT IN PRIRODOSLOVNI MUZEJ  

V torek, 28. 9. 2021, smo se devetošolci odpravili v Ljubljano. Najprej smo se napotili 

do Narodnega in Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Razdelili smo se v dve skupini. 

Učenci 9. a smo si najprej ogledali zbirko Narodnega muzeja. Najbolj so se nam v 

spomin vtisnili koščena piščal in šivanke, vaška situla in Emonec. Zelo navdušeni pa 

smo bili nad egipčansko mumijo. Razložili so nam, kako je prišla v Slovenijo. 

Zatem smo si ogledali še Prirodoslovni muzej. V oči nam je najprej padel model 

okostja mamuta naravne velikosti. Sledil je ogled mineralov in kamnin, sprehodili pa 

smo se tudi skozi umetno narejeno kraško jamo. Videli smo veliko nagačenih živali, ki 

so značilne za našo pokrajino. Občudovali smo kače, ki jih shranjujejo v alkoholu, da 

ohranjajo barvo in obliko. Za ljubitelje ribištva pa je na ogled še zbirka rib. 
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Ko smo zapustili muzej, smo se peš odpravili 

proti Botaničnemu vrtu. Najprej smo si 

ogledali tropski rastlinjak. Presenetila nas je 

vlažnost in toplina zraka, ki jo za rast 

potrebujejo tropske rastline.  

 

V zunanjem delu vrta pa so nam predstavili 

predvsem invazivne vrste. Naučili so nas, 

kako domorodne rastline obraniti pred njimi. 

Na koncu smo se razveselili še malo prostega 

časa, ki smo ga preživeli v lepem okolju. 

Žal je bilo dneva konec, a smo se veseli in 

polni novih doživetij vrnili domov. 

 

 

 

 

 
 

                                                                 Neja Kunavar in Ajda Oblak, 9. a 
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ZGODOVINSKI VIRI IN RESTAVRATORSTVO 

V torek, 5. oktobra 2021, smo se  učenci 6. razreda odpravili na Velenjski grad. S 

sabo smo morali prinesti star kovinski predmet. 

Najprej smo se odpravili v predavalnico. Gospa, zaposlena v muzeju, nam je 

predstavila tipe zgodovinskih virov. Pogledali smo si nekaj knjig iz 19. stoletja. Nato 

pa so nam na kratko predstavili zgodovino mesta Velenje.  

Po odmoru za malico smo si ogledali kosti mastodonta, 

te so v primerjavi z našimi res velikanske. Nato smo 

imeli delavnico, pri kateri so nam pokazali, kako 

zgodovinarji čistijo stare predmete. Še mi smo poskusili 

očistiti svoje predmete, ki smo jih prinesli od doma. 

Uspelo mi je, saj je bila moja kovinska krtača res bolj 

čista. 

 

 

 

 

Z Velenjskega gradu smo se napotili v hišo mineralov. Tam 

so nam predstavili različne vrste mineralov, ki smo si jih 

tudi ogledali.  
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Ko razmišljam o tem dnevu, ugotavljam, da smo se imeli super pa še naučili smo se  

veliko zanimivega. Najbolj zanimiva se mi je zdela hiša mineralov. Sploh nisem vedel, 

da obstaja v naravi toliko lepih mineralov.  

Gašper Dobelšek, 6. a 

 

ZDRAVO IN VARNO V SVET TER RASTEM S KNJIGO 

V četrtek, 7. oktobra,  smo imeli sedmošolci tehniški dan. Prvi dve uri smo se 

seznanili z varno rabo interneta. Po malici pa smo odšli v knjižnico, kjer so nam 

predstavili knjižnico in nas poučili, kako si sami poiščemo knjigo in kako je knjižnica 

organizirana.  

Prvi dve uri je bila z nami gospa Eva iz centra za varnejši internet – Safe.si. Poučila 

nas je o varnosti na spletu ter o pravilih, ki se jih moramo na spletu držati. Izvedeli 

smo tudi nekaj zanimivih stvari. Ena od njih je ta, da je omejitev za internet 13 let in 

da na internetu veljajo ista pravila kot v resničnem življenju. Obstaja pa tudi spletni 

in mobilni bonton. 

 

SPLETNI IN MOBILNI BONTON                                                                                            

- skrivaj se za (lažno) anonimnostjo za zaslonom; 

- ne razpošiljaj sporočil, slik, video posnetkov, ki lahko komu škodijo; 

- ne peri ”umazanega perila” na spletu; 

- česar ne bi rekel v živo, ne natipkaj online!;  

- ko si z nekom v družbi, se posvečaj tej osebi; 
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- ugasni telefon, ko si v gledališču, kinu; 

- ne širi nestrpnosti in sovražnega govora na spletu. 

  

 

Poleg vse teh stvari smo izvedeli tudi, da smo vsi ljudje preveč pred zasloni. Otroci, ki 

so stari 6, 7 ali 8 let, lahko gledajo v zaslon največ eno uro. Tisti, ki so stari 9,10 ali 

11 let, so lahko za zasloni največ eno uro in pol, dve uri pa so lahko tisti, ki so stari 

12 let in več. Otroci, ki so zasvojeni z zasloni, se pa lahko obrnejo na organizacijo 

Logout. 

Na drugi del smo se pripravili že dan prej, ko nam je šolska knjižničarka predstavila 

projekt Rastem s knjigo. Ugotavljali smo, zakaj se projektu tako reče in razlagali, kaj 

pod tem naslovom razumemo mi.  

Izvedeli smo, da bomo letos sedmošolci dobili v dar knjigo Vinka Möderndorferja Jaz 

sem Andrej. 
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Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so: 

 spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega 
leposlovja,  

 promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, 
 spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic, 
 motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v 

založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega 
slovenskega mladinskega leposlovja. (vir: https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/) 

V Osrednji knjižnici Mozirje, kamor smo odšli po prvem delu tehniškega dne, nam je 

knjižničarka predstavila nekaj knjig. Čez nekaj časa je prišla še druga knjižničarka, ki 

nam je predstavila različne spletne strani, preko katerih si lahko knjigo izposodiš, jo 

rezerviraš ali pa naročiš. Po končani predstavitvi smo si knjižnico tudi ogledali.  

Sara Planovšek, 7. a 

 

GOZDNA UČNA POT PO LOGARSKI DOLINI 
 
Devetošolci smo imeli 14. 10. 2021 

naravoslovni dan. Pot nas je vodila v 

Logarsko dolino. Najprej smo se ustavili v 

muzeju Rinka. Tam smo skozi razstavo 

spoznali vse, od nastanka Logarske 

doline pa do starih solčavskih običajev. 

Ogledali smo si tudi kratek video in z 

njegovo pomočjo podoživeli vse na novo 

slišano. V drugem delu smo s pomočjo 

vodiča raziskovali Solčavo. Ogledali smo 

si majhno vas in cerkev Marije Snežne, ki 

stoji na hribu. V župnišču nas je 

presenetila razstava fosilov, najdenih na 

območju Solčavskega.  

Po malici smo vasico zapustili in se 

odpravili v Logarsko dolino. Del poti smo 

opravili peš po gozdni učni poti. Spoznali 

smo rastlinstvo tega območja. Vodič nam 

je tu in tam postregel tudi s kakšno 

pripovedko.  
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Zopet smo sedli na avtobus in se odpeljali pogledat še slap. Kmalu nas je do slapa 

ločilo le še deset minut hoje. Med hojo smo slišali pridušeno šumenje, ki je postajalo  

vedno glasnejše, nedolgo zatem pa smo zagledali slap Rinka, drugi najvišji padajoči 

slap v Sloveniji.  

 

 
 

Med raziskovanjem enega najlepših kotičkov Slovenije smo se imeli zelo lepo. Tudi 

vam priporočam kratek izlet na Solčavsko. 

                                                                                                 Ajda Oblak,  9. a  
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 GOBARJENJE IN IZDELKI IZ LESA  

 

19. oktobra smo se sedmošolci, veseli in pripravljeni na nova spoznanja, zbrali pred 

šolo, saj je bil pred nami naravoslovni dan. 

Skupaj z učiteljem smo počakali na gobarja, ki nam je povedal, da je bila letos za 

gobarjenje najslabša sezona do sedaj. Mislili smo, da ne bomo našli nobene gobe. 

Ko smo prišli do gozda, nam je gobar povedal veliko stvari o gobah in trosih. Vsi smo 

napeto poslušali, saj je bilo zelo zanimivo. Nato smo se razdelili v skupine in odšli v  

gozd z željo, da bi našli veliko gob. Natančno smo opazovali gozdna tla in iskali gobe. 

Lepo smo izpulili vsako gobo, čeprav nismo vedeli, ali je strupena ali ne. 

Čez nekaj časa je učitelj zapiskal na piščalko in morali smo priti na mesto, kjer sta 

stala z gobarjem. Vsi smo prišli s polnimi košarami gob, nekateri pa smo nabrali tudi 

kostanj. Gobar in učitelj sta bila zelo navdušena. 
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Nato smo s polnimi košarami odšli iz gozda na travnik pred njim. Dobili smo delovne 

liste, ki smo jih člani skupin izpolnili. V tabelo smo morali vpisati gobe, ki smo jih  

našli, njihovo latinsko ime, splošni opis in skico gobe. Lahko smo si pomagali tudi s 

knjižico, v kateri je bila vsaka goba opisana. Gobar je zraven prinesel tudi košare oz. 

gajbe, polne različnih gob, ki  jih je nabral skupaj z drugimi gobarji. Vse gobe, ki smo 

jih nabrali, smo morali dati gobarju, saj bi bile lahko strupene. Ko smo tabelo 

izpolnili, smo skupaj z učiteljem naredili še preostanek delovnega lista in nato končali 

z gobarjenjem. 

 

 
 

 
 



Spletni časopis                                                                                 Šolsko leto 2021/2022 

10 
 

 

Vrnili smo se pred šolo, kjer smo se poslovili od gobarja. Čakala nas je malica. 

Ko smo pomalicali, smo odšli v učilnico tehnike. Učiteljica nam je razložila, kaj bomo 

počeli, nato pa nam je podrobneje to opisal tudi učitelj tehnike. Delali smo lesene 

okraske za novoletno jelko. Lesene krogce smo morali pobrusiti z brusnim papirjem 

in v lepo pobrušen krogec zvrtati luknjico. Okraske smo nato še polakirali in še enkrat 

zbruslti.  

 

 
 

Ko je bilo vse pospravljeno, nam je učitelj pokazal še, kako iz epoksi smole narediti 

lep vzorec oz. obesek. Vsi smo ga navdušeno opazovali.   

 

 
 

S tem se je naš naravoslovni dan končal. Vsi smo uživali in se imeli lepo. 

                                                                                                           Iza Predovnik, 7. b 
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KARIERNA ORIENTACIJA 

V torek, 19. 10. 2021, smo imeli devetošolci dan, posvečen karierni orientaciji. 

Dejavnosti so se pričele ob 8.20 in so potekale v matičnem razredu in računalniški 

učilnici.  

Prvi dve uri smo namenili spoznavanju lastnih interesov. Poglobili smo se v svoje 

želje in s pomočjo Hollandovega testa, ki je namenjen prepoznavanju poklicnih 

interesov in kariernemu svetovanju, spoznali naš interesni tip. Po opravljenem testu 

smo na podlagi rezultatov pogledali, kateri poklici so primerni za nas.  

Tretjo uro smo namenili spoznavanju srednjih šol in njihov smeri. Četrto uro pa smo 

v računalniški učilnici rešili test Kam in kako ter tako spoznali še nekaj poklicev, 

primernih za nas.  

 

                                                                                                                (mojefinance.finance.si) 

 

Peto uro smo namenili še podrobnejšemu spoznavanju nekaterih srednjih šol ter 

pogovoru o štipendijah in naši prihodnosti. Tako smo zaključili peturno spoznavanje 

poklicev in srednješolskih programov. 

Tjaša Veber, 9. a 
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Aktualno    

 

CEPIVO 
 

Pretekli dve leti se je zgodilo veliko nepričakovanih stvari. Ena izmed teh je tudi virus 

z imenom covid-19.  

 

Hmm?  Kaj pa sploh je virus?  Virusi so majhne, s prostim očesom nevidne pošasti, ki 

napadajo naše telo.  

Prenašajo se s slabo higieno, skoraj tako kot v srednjem veku, ko je bila kuga, a   

takrat še niso poznali vzroka te zelo nalezljive bolezni. No, takrat so smeti in ostanke 

metali kar na ulice, danes pa smo že razvili koše za smeti in velika območja –

smetišča – kamor ostanke odpeljejo smetarji.  

 

Obstaja veliko ugibanj in teorij, kje in kako naj bi se virus sploh razvil, a to v glavnem 

sploh ni pomembno. Trenutno je najpomembnejše, da se teh pošasti znebimo! 

Naši znanstveniki in voditelji države so se trudili in delali noč in dan, le da najdejo 

rešitev, kako zajeziti in ustaviti virus. 

 

Znanstveniki so prišli do spoznanja, da bi najlažje zajezili virus s cepivom.  

Za tiste, ki še ne veste, kaj je in kako sploh deluje cepivo, pa naslednja razlaga: 

Cepivo je tekočina, ki na prvi pogled izgleda kot navadna voda, a nas ščiti pred 

virusom. V telo jo dobimo z majhno iglo, ki ji pravimo injekcija. Vbrizgajo nam jo 

prijazne gospe v modrem, ki jim pravimo medicinske sestre. Ko sem omenila iglo, ste 

se mogoče nekateri ustrašili. Saj NE BOLI! 

 

Zdaj pa k zanimivem delu. Kako deluje? Ko nam gospe v modrem, torej medicinske 

sestre, z injekcijo vbrizgajo tekočino, se na milijone protiteles kot raketa izstreli iz igle 

in drvi do naših telesnih celic. Protitelesa okoli celic napravijo debelejšo plast ali 

mehurček, ki jih zaščiti pred virusom. Ko se virus prikrade v naše telo in že misli, da 

bo napadel celice in jih okužil, se zaleti v mehurček okoli celice in se odbije tako 

močno in tako daleč, da kar odleti iz našega telesa. 

 

No, tako! Moja zgodbica o cepivu in virusu se počasi zaključuje. Seveda pa cepivo ni 

edina rešitev, ki nas lahko zaščiti pred virusom. Najpomembneje in najbolj zdravo je, 

da si redno in temeljito umivamo roke in nosimo maske. Verjemite, če se bomo držali 

ukrepov in priporočil, se bomo hitreje znebili virusa in spet bo vse po starem! 

                                                                                                                              

Vita Železnik, 8. a 
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Slengovski slovarček 

A 

AKA/also known as – poznan tudi kot 

ALR/alright  – v redu 

also – tudi 

actually – dejansko 

B 

BRB/be right back – bom takoj nazaj 

BTW/by the way – mimogrede 

BRO/brother – brat 

BFF/best friend forever – najboljši prijatelj za vedno 

bad – slabo 

C 

car – kdor zaradi svojih uspehov, zanimivih, prijetnih značilnosti vzbuja občudovanje 

Č 

človk – človek 

D 

dude – moški spol človeka 

DC – dolgčas 

E 

ESC/escape – zbežati 

F 

FR/for real – zares 

fotr  – oče 

folk – ljudje 

G 

GTG/got to go – moram iti 

good  – dobro 

GC/group chat – skupinski klepet 
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H 

hejtati – sovražiti 

HTH/hope this helps – upam, da ti bo to pomagalo 

I 

IDK/I don't know – ne vem 

IK/I know – vem 

IYKYK/if you know you know – če veš, veš 

itak – seveda 

J 

jak – močan 

ju3 – jutri 

K 

cool – kul 

L 

lajf – življenje 

LMAO/laughing my ass out – smejanje naglas 

LOL/laughing out loud/lots of love – smejati se/veliko ljubezni 

M 

majkemi/majketi – prisežem/ prisežeš 

mtka – matematika/mama 

može – seveda 

N 

NSN – ne saj ne 

nice – lepo 

najjači – najmočnejši 

NVM/never mind – pozabi 

O 

OMG – o moj bog 
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P 

piece out – adijo 

probably – verjetno 

R 

račka – računalništvo 

S 

sori  – oprosti 

stari – prijatelj 

slovka – slovenščina 

sure – seveda 

see ya/see you later – se vidiva pozneje 

Š 

šuti – utihni 

šamar – klofuta 

T 

talk – pogovor  

TTYL/talk to you later – se slišiva pozneje 

TMRW/tomorrow – jutri 

U 

UPO – umsko prizadeta oseba 

V 

vojs/voice – glas 

Z 

zgoda – zgodovina 

 

Živa Marolt in Maja Lepše, 8. a 

                                                                                              


