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                                                                                                                           Matic Irman Kolar 

 

Po krompirjevih počitnicah smo se učenci spočiti vrnili v šolske klopi. Zadnja dva tedna v novembru 

pa smo posvetili pripravam na dobrodelno prireditev Pričarajmo praznike. Vsak razred na šoli je v 

okviru tehniških dni sodeloval pri ustvarjanju ročno izdelanih darilc za stojnice. Z nakupom le-teh 

bodo obiskovalci prispevali sredstva za šolski sklad. 

 

 Okraski za jelko – izdelki učencev iz Šmihela 
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Dogajalo se je …                                           

Izmenjevalnica 

28. oktobra je v večnamenskem prostoru potekala IZMENJEVALNICA igrač, družabnih 

iger, knjig in oblačil za učence od 1. do 5. razreda. Namen izmenjevalnice je v tem, 

da mlade navajamo na ponovno uporabo dobrin, ki jih sami ne potrebujejo več, drugi 

pa jih lahko še vedno uporabijo. To je odgovorno do narave in soljudi pa še poceni 

je. Z izmenjavo oblačil pomagamo zmanjševati količino tekstilnih odpadkov. 

Učencem razredne stopnje so pri izmenjevanju pomagali starejši učenci (prostovoljci 

in predstavniki šolske skupnosti). Učenci so bili veseli novih igrač, oblačil, knjig in 

družabnih iger. Vsak si je lahko izbral, kar mu je bilo všeč. 
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Inštitut Jožefa Štefana in računalniški muzej v Ljubljani 

V torek, 25. 10. 2022, smo se učenci multimedije v spremstvu učiteljice Mojce Štor 

odpeljali na ogled Inštituta Jožefa Štefana in Računalniškega muzeja v Ljubljani.  

Po koncu tretje šolske ure smo se udeleženci ekskurzije zagnali v jedilnico in na hitro 

pojedli zgodnje kosilo ter se pred športno dvorano zbrali deset minut prehitro, tako 

da je imel vsak od nas čas, da si je podrobno ogledal takrat komaj opazen delni 

Sončev mrk. 

Po začuda bolj tihi enourni vožnji smo prispeli do Inštituta Jožefa Štefana. Tam se 

nam je pridružila srednješolska skupina, zaradi česar je bila tudi razlaga o 

računalnikih bolj strokovna, tako da nihče od nas osnovnošolcev ni kaj dosti razumel. 

Nato je sledil obisk super računalnika, ki pa je bil tako glasen, da razlage skoraj nihče 

ni slišal. Pred koncem pa smo si ogledali še hladilnico računalnika in za slovo dobili še 

vsak svojo steklenico za vodo. 

Takoj po tem pa je sledil še ogled Računalniškega muzeja, ki nam je bil dosti bolj 

zanimiv. Najprej smo morali počakati prejšnjo skupino, zato je vodička začela z 

razlago kar pred vhodom. Ni minilo dosti časa, da smo lahko vstopili v muzej. Tam 

nam je vodička predstavila različne verzije računalnikov in nam pokazala bolj 

enostaven način, s katerim računalnik računa z enkami in ničlami. 

 

        

Potem nam je predstavila različne znanstvenike, ki so izpopolnjevali računalnike. 

Nato nam je pokazala enostaven način programiranja semaforja. Najbolj pa smo se 

razveselili video igrice, ki so jo sprogramirali na star telefon in celo na fotoaparat in 

mp3. Skupaj z vodičem, ki se nam je še pridružil, sta nam pokazala Google na enem 

od zelo dobro ohranjenih starih računalnikov. Presenetilo me je, kako dolgo so včasih 

ljudje čakali, da se jim je odprla neka spletna stran. Kasneje sta nam povedala še 

nekaj zanimivosti o umetni inteligenci. Na koncu sta nam pustila, da smo si lahko bolj 

podrobno ogledali, kar nas je še posebno zanimalo, pri čemer smo se zelo zabavali. 
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Za konec smo preizkusili računalniško tehnologijo v restavraciji McDonald's in se 

dobro najedli. 

Matic Irman Kolar, 9. b 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

Dan slovenske hrane smo letos obeležili v petek, 18. novembra 2022. Letos je 

potekal pod sloganom Zajtrk z mlekom – super dan!  

 



Spletni časopis                                                 Šolsko leto 2022/2023 

5 
 

Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva. V preteklosti so bili obroki sestavljeni 

pretežno iz osnovnih živil (kruh, maslo, med, mleko in jabolko). V današnjem času pa 

trendi prehranjevanja žal kažejo na vse večje poseganje po že predelanih živilih. 

Namen dneva slovenske hrane in projekta Tradicionalni slovenski zajtrk  je 

spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno pridelano hrano, vključevanje 

osnovnih živil v obroke, spodbujanje zdravega načina prehranjevanja ter 

medsebojnega prenosa znanja. Rdeča nit je uživanje mleka in priporočenih osnovnih 

mlečnih izdelkov (navadni jogurt, skuta, smetana, maslo  ipd.). 

Ob tej priložnosti smo izvedli tudi kratko prireditev, na kateri so učenci plesali in peli 

na pesem Ansambla Lojzeta Slaka – Čebelar. Obiskali so nas tudi člani Čebelarske 

družine Janeza Goličnika Mozirje ter nam zaupali nekaj skrivnosti o življenju čebelje 

družine. 

 

         

 

 



Spletni časopis                                                 Šolsko leto 2022/2023 

6 
 

Tehniški dnevi 
 

Od zrna do pogače – tehniški dan šestošolcev 

V sredo, 23. novembra, smo imeli šestošolci tehniški dan. Dopoldne smo preživeli v 

treh različnih delavnicah. 

Dokazovanje škroba v živilih 

V učilnici za biologijo in kemijo smo delali poskuse in tako preverjali škrob v živilih. 

Najprej smo v kozarcu posebej zmešali snovi: sol, sladkor, moko, zdrob, orehe, 

krompir, kruh in špagete ter dodali do 5 kapljic jodovice. Jodovica je raztopina joda 

in kalijevega jodida. Uporablja se za dokazovanje škroba. Če se je snov obarvala 

temno modro, je pomenilo, da  je vsebovala škrob. 

Pri drugem poskusu smo najprej  preverjali obarvanje jodovice s koruznim škrobom 

in sladkorjem. Pozneje smo si pomagali z vodo ter preverjali topnost vode z istima 

snovema. Nazadnje smo ugotovitve zapisali. 

 

   
Vid Brinovšek, 6. b 

 

Ura z medicinskima sestrama 

V računalniški učilnici sta nas pričakali medicinski sestri. Seznanili sta nas s pomenom 

zdrave prehrane. Pokazali sta nam tudi, kako naj bi izgledal naš vsakdanji obrok. Ta 

naj bi vseboval zelenjavo, beljakovine ter ogljikove hidrate. Prikazali sta, koliko 

sladkorja vsebujejo sladke pijače in kako nezdrave so. 
 

      
                                                                                                  Ana Oblak, 6. a 
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Rezanci 

Izpod pridnih rok šestošolcev so nastali tudi rezanci, ki jih bodo prodajali na stojnici. 

 

  
 

 

 

Projekt Rastem s knjigo, zgodovina Mozirja in leseni izdelki – 

tehniški dan sedmošolcev 

V četrtek,  18. novembra, smo imeli sedmošolci tehniški dan. 

Najprej smo odšli v osrednjo knjižnico Mozirje, ki jo trenutno 

prenavljajo in dograjujejo. Tam so nam predstavili program 

COBISS, v katerem lahko vsak od nas preveri, ali je knjiga 

prosta. Nato so nam predstavili e-knjige in avdio knjige. Vsak 

je prejel knjigo Reformetorji v stripu, ki je bila letos izbrana za 

projekt Rastem s knjigo.  

Potem smo odšli v muzej na ogled stalne zbirke Mozirje in 

Mozirjani, ki prikazuje zgodovino Mozirja. Življenje je prikazano preko listin, starih 

fotografij in predmetov v tematskih sklopih, ki so naslednji: bivalna in oblačilna 

kultura Mozirja z okolico, trg Mozirje med obema vojnama, trška uprava, iz 

cerkvenega življenja, prva svetovna vojna, gospodarstvo in obrt, šolstvo, 

izobraževanje, kultura in športne dejavnosti ter gospodarstvo.  

            

 

Po kulturnem delu dneva smo imeli še dve uri tehnike, pri kateri smo izdelovali 

izdelke za šolsko dobrodelno prireditev.  

 Katarina Slemenšek, 7. b 
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Domače pecivo – tehniški dan osmošolcev 

 

    
 

    
 

   
 

 

Zdrava prehrana in čebelarstvo – tehniški dan devetošolcev 
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Ogled odbojkarske tekme 

 
V sredo, 16. 11. 2022, smo si lahko tisti, ki obiskujemo gibanje za zdravje in  

odbojko, ogledali odbojkarsko tekmo v Hali Tivoli v Ljubljani. Večinoma smo bili 

devetošolci in osmošolci, vmes pa tudi kakšen sedmošolec. Igrali so slovenski 

odbojkarji ACH Volley proti nemški ekipi SWD Powervolleys Duren. 

Učenci, ki smo se odločili, da bi se udeležili tekme, smo se ob štirih popoldne zbrali 

pred športno dvorano. Z nami so šli učitelj za šport Jure Žagar, Klavdija Šemenc in 

Nežika Strmčnik. 

V Ljubljano smo prispeli okoli pol šestih. Tam je že bilo veliko avtobusov, zato je bila 

pot od avtobusa do dvorane precej dolga. Ko smo čez nekaj časa le prišli do dvorane, 

smo si lahko vzeli navijaške rekvizite in se posedli na stolčke na tribuni.  

Bilo nas je kar veliko, zasedli smo skoraj tri vrste na našem delu tribune. Zelo smo 

uživali ob gledanju odbojkarske tekme, pri kateri so naši vodili in na koncu tudi 

zmagali. 
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Na prizorišču si je bilo možno kupiti tudi kokice ali sladkorno peno. Seveda pa nismo 

le gledali tekme, tam smo se tudi pogovarjali in zelo glasno navijali. 

 

Iz Ljubljane smo krenili okoli osmih. Zunaj je bilo tako temno, da si nismo znali 

predstavljati, skozi katere kraje se vozimo. Ko pa smo prispeli v Mozirje, se je šofer 

odločil, da se bo desetkrat peljal okoli krožišča. Presenečeni smo mu ploskali in 

navijali še za en krog. Ko je končno odpeljal iz krožišča, pa smo si kar malo 

oddahnili. Ob pol desetih zvečer smo prispeli pred športno dvorano, kamor so nas 

prišli iskat starši. Polni novih izkušenj in prigod smo odšli domov. 

 
Julija Vrečar, 9. b 

 

2. A   V LJUBLJANI 

OGLEDALI SMO SI LUTKOVNO PREDSTAVO. SEDEŽI SO BILI UDOBNI. PREDSTAVA 

SE JE IMENOVALA BI SE GNETLI NA TEJ METLI. BILA JE ZANIMIVA. 

MALICALI SMO. SENDVIČI SO BILI OKUSNI. 

NA TROMOSTOVJU SMO VIDELI KLJUČAVNICE ZALJUBLJENCEV.  

SPREHAJALI SMO SE PO TRŽNICI.  

VIDELI SMO KIP FRANCETA PREŠERNA.  

VIDELI SMO MESTNO HIŠO.                                 

 Učenci  2. a 
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BI SE GNETLI NA TEJ METLI? 

JUTRO JE. ŠVIGA SE JE ZBUDILA. 

POJEDLA JE JABOLKO. ZBUDILA JE 

MAČKO IN POLETELI STA NA PLAN. 

SREČALI STA KUŽKA, SRAKO IN ŽABICO. 

POPELJALI SO SE ZRAVEN IN ZATO JE 

NASLOV BI SE GNETLI NA TEJ METLI? 

METLA SE JE ZLOMILA. TREŠČILI SO NA 

TLA. ČAROVNICA JE SKUHALA ČAROBNI 

NAPOJ, DA SI JE PRIČARALA NOVO 

METLO. 

                                   Iza, Angelika in Zarja iz 2. a 

 

 

Jesenske počitnice  

KROMPIRJEVE  POČITNICE  V  2. A 

 

BIL SEM V POSTONJSKI JAMI. VOZILI SMO SE Z VLAKOM. 

VIDEL SEM ČLOVEŠKO RIBICO. 

                                                                                                                      

                                                                                           Lovro 

                           

MED POČITNICAMI SMO  ŠLI NA RADUHO. NA TABLI JE PISALO, DA RABIŠ DVE URI, DA 

PRIDEŠ GOR. AMPAK MIDVA Z ATIJEM SVA PRIŠLA V 1 URI IN 15.   Jaš 

 

BIL SEM NA POKOPALIŠČU. ŠEL SEM V VELENJE V TRGOVINO. TAM SEM KUPIL DARILO ZA 

MOJO SESTRIČNO.   Andraž 

BIL SEM V CELJU. KUPIL SEM SESALNIK ZA AKVARIJ.   Lian 
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BIL SEM PRI BABICI V PONIKVI. PASEL SEM PUJSE. BILI SO ZA OGRAJO. 

DOMA SEM SPEKEL ROLADO.  Nal 

 

MED POČITNICAMI SEM ŠEL NA MORJE. NA MORJU SEM LOVIL RIBE.  

UJEL SEM ENO RIBO.  MAMA JO JE SPEKLA.      

 

                                                                          Ožbej 

 

BILA SEM NA ZARJINI ZABAVI. ISKALI SMO SKRITI ZAKLAD. ZAKLAD JE BIL BALON, ŽOGICA, KI 

SI JO LAHKO STISKAL, ČOKOLADNA LIZIKA IN DVA PAKETA BONBONOV. BILO JE SUPER. Ema 

 

ŠLI SMO NA POTOČKO ZIJALKO. HODILI SMO DVE URI. V 

JAMI SO VČASIH ŽIVELI JAMSKI LJUDJE IN MEDVEDI. V 

JAMI NI BILO OSTANKOV, KER SO VSE RAZKOPALI 

RAZISKOVALCI. 

 

                                                                                                                           

                                                                                        Tjaša 

 

BILA SEM V TOPLICAH IN NA VIKENDU. ŠLI SMO NA SPREHOD K ZARJI. PRAZNOVALA JE 

ROJSTNI DAN. TUDI KALIN JE IMELA ROJSTNI DAN. IMELA SEM SE FAJN.  Lina  

ODŠLI SMO NA TENERIFE. Z LETALOM SMO SE VOZILI PET UR. ODŠLI SMO NA VULKAN. ŠLI 

SMO NA ČRNO PLAŽO. KOPALA SEM SE V BAZENU. KO SMO SE VOZILI Z LETALOM, JE BILA 

NOČ IN SEM SPALA.        Iza 

Z BABICO IN BRATCEM  SEM KOLESARIL DO LOGARSKE DOLINE. ODŠLI SMO IZ MOZIRJA. 

Z DEDKOM SEM PEKEL ČEVAPČIČE IN HRENOVKE. BOŽAL SEM NAŠEGA MUCKA. ZJUTRAJ, KO 

SEM SE ZBUDIL, SEM VIDEL POLNO MIZO SLADKARIJ. KUŽKA SEM PELJAL NA SPREHOD.     

                                                                                                                                                        Gal 

 

BILA SEM NA TRIGLAVU. TAM SVA SE Z ATIJEM USTAVILA IN POSTAVILA ŠOTOR. DRUGI DAN 

SVA HODILA ŠTIRI URE. FAJN JE BILO.        Zarja 
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Počitnice na Krku    

Pa so le prišle jesenske počitnice. Letos sem se jih  še posebej veselil, saj je bilo zelo 

lepo vreme in smo odšli na morje. Ni nam bilo dolgčas, saj je bilo tam veliko 

znancev.  Imeli smo načrt, kaj bomo počeli. 

Jesenske počitnice sem preživel na otoku Krku na Hrvaškem. V naselju Klimno imata 

moja teta in stric hiško z dvema nadstropjema. V zgornjem so bivali sestrična, 

bratranec ter teta in stric, v spodnjem pa jaz z mamo, očetom in sestro. 

Že prvi dan smo jedli morsko hrano. Pripravil jo je moj stric, in sicer ribjo juho.  

Popoldne smo šli na obisk k osličku Amigu; vsi smo ga hranili z jabolki. Zvečer smo 

igrali družabno igro Monopoly. Šlo mi je dobro, a ker je bilo že pozno, žal nismo 

odigrali do konca.  

Naslednji dan smo se s kolesi odpravili v zaliv Omišalj. Tam je kamp, v katerem so 

bili naši prijatelji. Na koncu kampa je majhen živalski vrt, kjer smo izrezovali buče. 

Pozneje smo ob morju barvali kamne. Zvečer sem odšel na bližnje igrišče. Tam sem z 

domačini igral nogomet. Zadel sem tudi nekaj golov.   

Naslednji dan sem pripravil zajtrk. Vstal sem pred ostalimi in jim pripravil kosmiče ter 

narezek. Pozneje smo odšli v mesto Punat. Tam imajo prikolico mamini sorodniki. Šli 

smo tudi plavat v morje, čeprav je bila voda mrzla.  

Zadnji dan smo pakirali, potem pa odšli na kosilo v bližnjo restavracijo. Preživel sem 

lepe počitnice.   

    Vid Brinovšek, 6. b 

 

Odhaja jesen, prihaja zima 

Poslavljamo se od jeseni.  Dnevi se krajšajo, noči so daljše, ob večernih sprehodih 

opazimo našo sapo. Počasi se topleje oblačimo. Kapa in rokavice postajajo 

nepogrešljiv dodatek. 

Zimske popoldneve in daljše večere imam rada. Zavita v odejico berem svojo 

najljubšo knjigo. Knjige najraje berem v postelji. Za boljše vzdušje imam prižgano 

tudi solno lučko. 

December je sploh zabaven mesec. Okoli nas se veliko dogaja. V Mozirju 

predpraznične dni napoveduje Božična bajka in praznična okrasitev trga.  

Prihajajočih božično-novoletnih praznikov se vsako leto veselim tudi sama. Imam kar 

tradicionalne običaje. Vedno se veselim zimskih oz. božičnih filmov, ki jih najraje 

pogledam v družbi družine. Home Alone ali Grinch sta zakon. Prav tako rada 

poslušam božične pesmi. Zavita v odejico, ob pripravljenem čaju, kakavu ali vroči 

čokoladi, jih poslušam in zraven prepevam. Moja najljubša božična pesem je All I 

want for Christmas pevke Mariah Carey. Prepričana sem, da jo poznate.  

Ob  začetku decembra, na prvi adventni vikend, z družino skupaj postavimo smrekico 

in zunaj na drevesa obesimo različne lučke. Takšna skupna druženja z družino imam 

najraje.   
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Še posebej pa uživam, ko pečem piškote. Najraje imam medenjake. Kuhinja je od 

pečice prijetno topla in po hiši lepo diši.  

Če nas za praznike razveseli še sneg, pa je zunaj še posebej lepo. Pred hišo obvezno 

naredim snežaka, ki gleda proti dnevni sobi, da imam občutek, kot da nam maha. Z 

bratoma ali s prijateljicami pa se rada tudi kepam ali sankam.  

Želim vam prijeten začetek zime in lepo preživljanje prazničnih dni. 

                                                                        Alenka Repše, 6. a  

 

 

 

Domišljija ne pozna meja 

Recept za rast brade kralja Matjaža 

Slovenci že dolga leta čakajo, da bi se brada kralja Matjaža devetkrat ovila okoli 

mize. Vsako leto priredijo tekmovanje za najlepši ledeni grad, ki se imenuje Gradovi 

Kralja Matjaža. Vse to pa je zaman, saj  Matjaž še vedno spi.  

Starejši gospod, ki zase trdi, da je čarovnik, se je odločil pripraviti napoj za rast 

brade. Na recept je zapisal, da potrebuje tri bisere snežnih vil, eno solzo strahu 

največjega junaka, ki se ne boji ničesar, devet zlatih las morske deklice ter pet 

kozarčkov smaragdno čiste vode. Vse to premešaš in po treh minutah primešaš tri 

litre čiste pameti, dodaš ščepec hitrosti in kuhaš tri dni na zraku. Preliješ v kozarec 

zvestobe in tekočino poliješ po kralju. V najboljšem primeru se bo zbudil po devetih 

dneh, v najslabšem pa bo spal še tri leta. 

Meščani temu čarovniku niso verjeli, zato so ga izgnali. Čarovnik še vedno hodi po 

svetu ter išče sestavine za pravi napoj. Do takrat pa bo kralj Matjaž še vedno spal. 

Sara Vivoda, 7. a 

 

 

 

 

 


