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PRIGODNICA 
Priloga šolskega časopisa Prigodnik Letnik 1, številka 1 

Marec 2017 

KONČNO! DOČAKALI SMO JO!  

REVIJA PRIGODNICA JE PRED NAŠIMI 

NOSOVI! 
 

Pozdravljeni, dragi bralci in bralke! 

 

Izšla je prva številka naše revije Prigodnice!  

Upamo, da komaj čakate, da jo boste prebrali! 

Ta revija je namenjena le nam, učencem, 

čeprav jo lahko berejo tudi ostali. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so in bodo v 

nabiralnik oddali svoje ideje.  

Zapomnite si: vsaka ideja šteje! 
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Naslednje številke revije bodo razdeljene na tri dele: 

 

- del za mlajše (od 1. do 5. razreda), v katerem boste lahko predstavili 

svoje ideje in pokazali svoje umetnine, govorili pa bomo tudi o razredih 

in spoznavali različne igre, ki se jih boste lahko igrali med odmori; 

- del za vse novice, ki bo vseboval različna tekmovanja, križanke ter 

dogodivščine, ki se bodo dogajale na šoli, in različne posebne intervjuje;  

- del za starejše (od 6. do 9. razreda) z različnimi intervjuji in 

zgodbicami, ki jih želite deliti z nami.  

Še vedno upamo, da boste prebrali vsako besedo in vsak stavek v naši 

reviji. Če vam je zmanjkalo idej, nas najbolj zanima: 

 Ali želite, da bi opisali vaš najljubši šport, športnika, športnico?  

 Ali želite, da bi opisali in predstavili vaš razred? 

 Ali je med vami bodoči umetnik, glasbenik, športnik, ki bi želel z 

nami deliti načrte za prihodnost?                      

 Ali želite oblikovati lestvice najljubših športnikov, glasbenikov, 

pesmi, igralcev, knjig, pesnikov ...?     

 Ali bi kdo rad z nami delil kakšno doživetje, potovanje, zgodbo, 

spis ...? 

 Kateri je vaš sanjski kraj, poklic ...?                                 

Skratka, karkoli vam srce poželi!   

 

KAM NAJ TO POŠLJEM? 

Poleg nabiralnika za prijavo nasilja je manjši nabiralnik, v katerega 

lahko oddaš svojo idejo. 

KAJ PA NAJ NAVEDEM? 

Povedati moraš: 

- v katerem razredu si, 

- kaj bi rad, da povemo. – No, to pa je lahko zapleteno! Če želiš poslati 

kakšen spis, ga pošlji na: spis.za.razpis@gmail.com. V nabiralnik nam 

oddajte listke s sporočili, kaj bi radi opisali ali napisali (rad bi bil 

smučar, rada bi opisala svojo sanjsko hišo ...), mi pa bomo prišli k tebi in 

dobil boš priložnost, da zablestiš. Izkusil boš, kako je biti intervjuvan. Z 

veseljem bomo prisluhnili vsem dobrim in unikatnim idejam.  

Želimo ti veliko zabave ob branju ter predvsem veliko uspešnih dni v 

šoli! 

 

Učenci izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo 
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OHHH, KAKŠEN DOLGČAS! IN TO MED 

ODMOROM! KAJ NAJ POČNEM? 

 

Brez skrbi! Tu imaš zelo 

smešni in zabavni igri. A še 

vedno smo v šoli, zato se 

boste učili in zabavali hkrati. 

Upamo, da vam bosta igri 

popestrili odmore! 

 

SMEŠNA MATEMATIKA 

Za to igro potrebujemo manjšo in 

večjo kocko ter plastenke s 

številkami. Vržemo manjšo 

kocko. Kolikor je pik, toliko 

imamo poskusov za kotaljenje 

velike kocke in zadevanje 

plastenk. Veliko kocko lahko 

izdelamo sami iz tršega kartona 

in napišemo številke od 1 do 6 ali 

pa več, če ste v višjem razredu in 

je vaše znanje boljše. Plastenke 

so lahko označene s številkami od 

1 do 5 oz. več. Rezultat je vsota 

številk, ki so na podrtih 

plastenkah in na veliki kocki. S 

to igro se lahko pomerite med 

seboj in vidite, kdo je najboljši 

matematik. 

 

MEDUZICA 

Pri tej igri potrebujemo balon. 

Postavimo ga na tla. Balon 

predstavlja meduzo, ki nas lahko 

opeče, zato jo poskušamo odgnati 

stran od sebe, ne da bi se je 

dotaknili. Mahamo z rokami, 

nogami, pihamo … spodbujamo 

se, da si izmislimo svoj način, da 

premaknemo balon stran od sebe. 

Naj bo čim bolj ustvarjalen.  

 

Če poznate smešno in zabavno 

igro, nam jo opišite in opis vrzite 

v nabiralnik. Upamo, da vam bodo 

igre popestrile odmore. 

(Vir: http://mojpogled.com/igre-

na-prostem/) 
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Prvega ocenjevalnega obdobja je 

že konec, ocene že imamo. 

Vendar, ali so res dobre? Vsi 

večkrat naletimo na težavo. Težko 

se je učiti. Če se ne znaš pravilno 

učiti ene snovi, kaj bo šele, ko boš 

moral ponoviti in se naučiti veliko 

različne snovi naenkrat? 

Zanimalo me je, ali učenci 

pozabljamo snov in kako si lahko 

pomagamo, zato sem anketirala 

nekaj učiteljev in učencev naše 

šole. 

Učencem od 6. do 9. razreda sem 

v anonimni anketi zastavila nekaj 

vprašanj. Sodelovalo je 60 

učencev. Anketa je pokazala, da 

se je največ učencev med 

počitnicami igralo in uživalo 

zunaj v lepem vremenu, nekateri 

so uživali in plavali v morju, igrali 

računalniške igre, se ukvarjali s 

športom (košarka, nogomet – 

treningi itd.), brali knjige in celo 

ponavljali lansko oz. letošnjo 

snov. 95 % učencev je odgovorilo, 

da se še spomnijo, kaj so se učili v 

lanskem šolskem letu, ostalih 5 % 

učencev pa, da se ne. Lanska 

šolska snov se ne zdi pomembna 

10 % učencev, saj (kot so sami 

zapisali) je ne bodo potrebovali, ko 

bodo starejši (fizika, kemija in 

zapletene računske operacije). 

Ostalih 90 % učencev se s tem ne 

strinja. Menijo, da jo bomo 

potrebovali v višjih razredih, saj 

se snov nadgrajuje, koristila nam 

bo v službi in v življenju. Seveda 

pa učenci snov tudi pozabljamo. 

Kar 52 % učencev je priznalo, da 

je ne utrjujejo pogosto in se je ne 

učijo. Učenci so predlagali, kako si 

snov laže zapomniti: tako, da bolj 

poslušaš in jo zapisuješ oz. se je 

učiš sproti.  

Hotela sem se prepričati, kaj res 

narediti, zato sem vprašala tiste, 

ki vedo, s kakšnim znanjem 

pridejo učenci s počitnic – to je 

štiri učitelje, ki so povedali, da se 

največ snovi spomnijo učenci 9. 

razreda, najmanj pa učenci 6. in 8. 

razreda. Kako to preprečiti? Z 

rednim ponavljanjem, delanjem 

miselnih vzorcev, domačih nalog 

in branjem.  

Kako naj se učimo?  

No, o tem preberi v naslednjem 

članku. 

 

ALI UČENCI POZABLJAMO SNOV? 
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Kadar ocene niso takšne, kot 

želimo, smo jezni in razočarani. 

Sprašujemo se, zakaj je do tega 

prišlo, in najhitreje nam pridejo 

na misel enostavni odgovori. 

Učitelj me je vprašal ravno danes, 

ko nisem bil pripravljen. Postavil 

mi je vprašanja, na katera nisem 

znal odgovoriti, znal sem pa na 

vsa, ki so jih dobivali moji sošolci. 

Vprašal me je ravno tisto snov, ki 

mi je zoprna in jo pri učenju vedno 

preskočim. Ups! Vsi ti razlogi so 

res malo povezani s srečo in 

smolo, vseeno pa lahko vplivamo 

na to, da nam ne bodo pogosto 

mešali štren. 

Nobeden od njih nam ne bi mogel 

škodovati, če bi snov zares in 

popolnoma obvladali. Vendar 

vemo, da nihče ne more vedeti in 

znati prav vsega. Najprej moramo 

ugotoviti, zakaj nastanejo luknje 

v znanju. Te se lahko pojavijo, ker 

se nismo dovolj učili, lahko, ker 

snovi ne razumemo, lahko pa smo 

pri učenju pač pomešali vse 

skupaj. In kako se temu izogniti? 

  

1. POUK 

a) Sedim pri pouku, sekundni 

kazalec na uri na steni učilnice pa 

leze kot polž. Še 33 minut do 

konca ure. Glas učiteljice se 

spremeni v melodijo v ozadju 

mojih misli. Skozi okno učilnice 

opazujem okolico. Sošolci odprejo 

zvezke in vzamejo pisala v roke. 

Posnemam jih in zapišem besedo 

za besedo, okrasim naslov. Nato 

se spet ne dogaja nič. Trem 

prijateljicam pošljem sporočilca 

na listkih in čakam na odgovor. 

Končno zazvoni. Konec trpljenja! 

b) Sedim pri pouku. Utrujena 

sem. Danes sem težko vstala, saj 

sem včeraj imela trening do 

večera. Potrudim se in spremljam, 

kaj nam govori učiteljica. 

Postavlja vprašanja za 

ponavljanje. Poskušam se 

spomniti čim več. Precej že vem, 

česar pa ne, si poskušam 

zapomniti. Nato nas povabi, naj 

razmislimo o težjem vprašanju. 

Hm, tu sta pravilni obe možnosti?  

 

KAKO SE UČITI? NE ZAPOMNIM SI SNOVI! 

KAJ NAJ NAREDIM? 
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Ali pa ne? Učiteljica pove, da se 

bomo danes naučili reševati  

takšne naloge. Me prav zanima, 

katera možnost je prava! 

Prisluhnem, sledim. Proti koncu 

ure zapišemo bistveno. Pa še 

nekaj vaj. Super, obvladam! 

KATERA MOŽNOST JE 

BOLJŠA? 

 

2. DELO DOMA 

 

a) Ne gre, ne gre in ne gre 

mi. Že desetkrat sem prebrala, 

kar smo zapisali v zvezek. Prvi 

dve povedi sem se že naučila, pri 

tretji pa vedno zamešam besede. 

Pa kakšno zvezo ima tole učenje 

na pamet z znanjem, ki ga bom 

potrebovala v življenju? Dve uri 

že tičim v sobi. Potem pa še vaje 

… Kar nekaj. O, glej, sporočilo na 

telefonu! Prijateljica me vabi na 

sprehod. Ima novega psa. Nekaj 

sprostitve pa tudi jaz potrebujem. 

To bova čvekali! O vsem možnem, 

od sošolcev do novih filmov. Že 

tako bo kmalu spet naporno, saj 

me danes čaka še trening. Za 

učenje bo še čas. 

 

 

 

 

b) Še urica do treninga. Iz 

torbe vzamem zvezke in učbenike 

ter jih zložim po predmetih. 

Odprem prvi zvezek in pomislim: 

»Le kaj smo se danes učili?« 

Preberem zapis v zvezku. Aja, pa 

res! Saj ta snov niti ni težka. 

Takoj se lotim domače naloge, saj  

 

je samo nekaj primerov! Super, 

obvladam! Malo polistam po 

zvezku in učbeniku, preberem 

nekaj starih zapisov. Če mi je 

kateri od njih ušel iz spomina, ga 

preberem še enkrat in rešim 

kakšno vajo. Do treninga imam še 

nekaj časa, tako da lahko z 

najboljšo prijateljico malo 

poklepetam po telefonu.  

KATERA MOŽNOST JE 

BOLJŠA?  
 

3. PREBERI ODGOVOR. 

a) Si izbral zgodbo a? Žal je precej 

verjetno, da se ti zgodi ena od 

sledečih stvari. Učiteljica te bo 

vprašala ravno tedaj, ko ne boš 

pripravljen. Postavila ti bo 

vprašanja, na katera ne boš znal 

odgovoriti. Vprašan boš ravno 

tisto snov, ki ti je zoprna in ki jo 

pri učenju vedno preskočiš. 

b) Si izbral zgodbo b? 

Napovedujem ti, da boš vesel 

ocene, ki jo boš dobil. 
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VSEENO PA SI LAHKO 

OLAJŠAŠ UČENJE. 

UPORABITI MORAŠ LE NEKAJ 

TRIKOV: 

-  

Če si utrujen, si pred učenjem 

nekoliko oddahni, pojdi na 

sprehod, poslušaj priljubljeno 

glasbo …. 

- Pred učenjem zapiši, kaj se želiš 

naučiti in katero domačo nalogo 

moraš narediti. Določi čas, ki ga 

boš potreboval za posamezno 

nalogo in za posamezno snov.  

- Pripravi potrebščine. 

- Uči se v prostoru, v katerem te 

nihče in nič ne moti. (Telefon naj 

ne bo na dosegu roke, računalnik 

pa naj bo v bližini le, če ga 

potrebuješ za delo.) 

- Opazuj, koliko časa se lahko 

zbrano učiš brez odmora, in vsak 

dan ta čas podaljšaj za eno minuto 

(če si mlajši učenec) oziroma za tri 

minute (če si starejši učenec), 

dokler se ne boš uspel brez 

odmora učiti 15 (mlajši učenec) 

oziroma 30 (starejši učenec) 

minut. 

- Ko se naučiš sprotno snov in 

narediš domačo nalogo, si privošči 

kratek odmor. Nato polistaj po 

zvezkih in učbenikih ter ponovi 

vsaj nekaj stare snovi. 

 

 

 

 

- Če snovi ne razumeš, preberi še 

enkrat in ob tem čim bolj napenjaj 

možgane. Reši kakšno dodatno  

vajo. Če še vedno ne gre, pripravi 

vprašanja. Jutri boš vprašal 

učiteljico, sošolce ali pa se boš še 

ta teden udeležil dopolnilnega 

pouka. In zapomni si: Lepa 

beseda lepo mesto najde! 

 

Lina Golotić, 7. a 
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Lina Golotić in Maks Lovrić sva se 

kot učenca izbirnega predmeta 

Šolsko novinarstvo kot prava 

novinarja srečala z učenci 4. b. 

Ker smo v nabiralnik dobili idejo, 

naj opišemo ta razred, sva se tega 

tudi lotila. Podala sva se k 

učencem in prosila Lauro, 

predsednico razreda, naj v nekaj 

besedah opiše njihov razred. In 

kakšni so? V oddelku je 26 

učencev, od tega 11 dečkov in 15 

deklic. So razigrani, smešni in 

zabavni. Med seboj se dobro 

razumejo, probleme pa vedno 

rešujejo s pogovorom. V šoli se 

počutijo zelo sproščeno, kadar ne 

pišejo nobenih testov in niso 

vprašani, drugače pa so tudi 

živčni (in, če jih učiteljica krega, 

prestrašeni). V razredu ne bi 

spremenili ničesar. Želijo, da vse 

ostane, kot je, saj je njihov razred 

carski. 

Povprašala sva še, kaj bi izbrali, 

če bi se kot razred morali udeležiti 

nekega tekmovanja. Dejali so, da 

bi izbrali glasbeno tekmovanje, 

saj je v njihovem razredu zelo 

veliko glasbenikov. Zanimalo naju 

je tudi njihovo mnenje o višjih 

razredih. Odgovorili so, da imajo 

višji razredi težko snov, so veliki 

in zelo resni. 

Oblikovali so tudi razredno 

himno. 

 

  

4. B, TO SMO MI! JUPI! 
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Pričenjamo pesniško tekmovanje. 

Edini pogoj je, da je pesem zelo 

smešna. Izmislite si jo sami. 

Bolj zanimiva in bolj smešna je, 

več možnosti je, da dobite 

nagrado. 

Prvi, ki nam je poslal pesem, še 

pred začetkom tekmovanja, je 

Erik Medvešek iz 7. a, ki bo, ko 

bodo vse pesmice zbrane, izbral 

tri najboljše! Čestitam, Erik! 

Pozor, bralci! Takšni pesmici 

se reče črni humor, zato je, 

prosimo, ne vzemite preveč 

resno. Erik je namreč 

nasmejan in vedno vesel fant. 

 

 

 

 

 

 

 

Samomor na cesti 

(Erik Medvešek) 

 

Sem delal samomor, 

pa ni šlo brez zavor. 

Ker tam je bila gospa 

z dvema kužkoma. 

Kužka sta se igrala, 

na cesti podivjala, 

enega bi kmal` povozu, 

sam sem dobro zvozu. 

Tam je bila pa stena 

z napisom: Ena pena. 

Sem se hotel zaletet, 

pa nisem umrl spet. 

 

 

Podvizajte se in pesem vrzite v 

naš nabiralnik, ki je poleg 

nabiralnika za prijavo nasilja. 

 

Vso srečo in smejte se, pišite 

pesmice in bodite ustvarjalni še 

naprej.  

SPOŠTOVANE BODOČE PESNICE IN 

PESNIKI! 
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Moje ime je Urša. Hodim v 7. 

razred in obiskujem glasbeno šolo. 

Glasba me spremlja že od malih 

nog. Ko sem bila majhna, sem zelo 

rada pela in igrala na sestrin 

klavir. V vrtcu pa sem pričela 

govoriti, da bi rada igrala citre, ki 

so zelo nenavaden inštrument. 

Oče se je zelo začudil, saj so tudi 

zelo drage. A hotela sem to in nič 

drugega. Vpisala sem se v 

glasbeno šolo, a kmalu sem dobila 

sporočilo, da ne morem igrati 

citer, ker imam prekratke prstke. 

Užaljeno sem se potuhnila k 

staršem. Skupaj smo našli 

rešitev. Eno leto sem igrala klavir 

in potem sem se vpisala k pouku 

citer.  

Prvo leto je bilo polno novega, iz 

leta v leto pa sem napredovala v 

pravo mojstrico igranja. Učiteljica 

me je v tretjem razredu prijavila 

na tekmovanje mladih 

glasbenikov Temsig. Sledile so 

dolge priprave, vendar so se 

izplačale, saj sem si na regijskem 

tekmovanju priigrala zlato 

priznanje. Kaj pa sedaj? Naprej, 

na državno tekmovanje. Kar 

precej treme je bilo na poti v 

Idrijo, kjer smo se zbrali v 

prekrasnem gradu, v katerem 

ima svoje prostore glasbena šola.  

Učiteljica me je vseskozi 

spodbujala, mami pa je rekla, naj  

 

 

 

 

 

 

samo uživam in nič drugega. Pa je 

šlo. Z nasmehom na obrazu sem  

prejela zlato plaketo. Obe sedaj 

visita na steni v moji sobi. 

Citre še vedno igram in to me še 

vedno zelo veseli. Z veseljem se 

učim novih pesmi in pridno 

vadim.  

Vsako leto se udeležim tudi 

srečanja citrarjev na Kopitniku. 

Ob koncu šolskega leta se 

odpravim na tridnevni seminar 

citrarjev v Celje. Tam nas vsako 

leto poučujejo štirje učitelji iz 

Slovenije in eden iz Nemčije ali 

Češke. Vaj je ogromno, vadimo 

tudi po 10 ur na dan. Vsak dan 

imam nastop, zadnji dan pa 

zaključni koncert, kjer skupaj 

zaigra od 25 do 30 citrarjev. 

Na koncu pa bi rada napisala še 

nekaj o citrah. Citre so nenavadno 

in staro glasbilo. So ljudsko 

strunsko glasbilo iz družine 

brenkal. Imajo od 30 do 45 strun, 

pet melodijskih, ostale pa so 

basovske. Basovske delimo na 

kontrabase, base in spremljavo.  

Citre so glasbilo z zapleteno 

sestavo. Spodaj imajo trup, ki je 

lesen, dve zvočnici, strune, ki so 

napeljane preko trupa, ter  

ubiralko, na kateri se igra 

melodija. Za igranje potrebujemo  

MOJ HOBI – CITRE 
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naprstnik, brez katerega si lahko 

poškodujemo prst (nosi se le na  

palcu), zaželena pa sta tudi 

uglaševalec in vijak. 

 

Poznamo več vrst citer:  

- otroške,                          

- šolske,                                                                                       

- koncertne (takšne imam 

jaz). 

  

 
 

 

Tukaj pa je še znani citrar Miha 

Dovžan:                     

                                    

                                     

 

 

 

 

Zelo sem vesela, da sem se 

odločila za igranje citer, saj je to 

pravzaprav kar moj hobi. Če pa 

vas mika igranje, se le vpišite v 

glasbeno šolo. 

                                                                                                        

Urša Šmid, 7. c 
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NAJLJUBŠA ZVRST GLASBE 

DEKLETA 
1. POP                                                                                          

2. ROCK                                                                                                     

3. RAP 

FANTJE 
1. POP 

2. POP ROCK 

3. RAP 
 

NAJLJUBŠE NA DOMAČIH TLEH 
 

NAJLJUBŠE PESMI 

DEKLETA 
1. To mi je všeč – Nina 

Pušlar                                     

2. Slovenija, od kod lepote 

tvoje – Avsenik                            

3. Dan ljubezni – Pepel in 

kri 

FANTJE 
1. Soba 102 – Jan 

Plestenjak 

2. Ti, ti, ti moja rožica – 

Modrijani 

3. Slovenija, od kod lepote 

tvoje – Avsenik 
 

NAJLJUBŠI SLOVENSKI IZVAJALCI : 

DEKLETA 
1. Nina Pušlar    

2. Alya                                                                             

3. Tanja Žagar 

FANTJE 
1. Modrijani 

2. Adi smolar 

3. Maraaya 
 

 

  

GLASBENA LESTVICA 
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NAJLJUBŠE NA TUJEM 
 

NAJLJUBŠE PESMI 

DEKLETA 
1. Love yourself – Justin 

Bieber   

2. This is what you came 

for – Calvin Harris           

3. Faster car – Jonas Blue 

FANTJE 
1. Ona voli fudbalere – In 

vivo 

2. Hello – Adelle 

3. No money – Galantis 

 
 

NAJLJUBŠI TUJI IZVAJALCI : 

DEKLETA 
1. Selena Gomez  

2. Justin Bieber  

3. Taylor Swift 

FANTJE 
1. Adele 

2. Avicii 

3. Bruno Mars 
 

 

 

 

Sara Oblak in Rosana Pungeršek, 7. a 

 

 

 



Prigodnica  Letnik 1, številka 1 

  

14 

 

 

Ker so učenci želeli, da naša revija 

predstavi športnike, za poskušino 

predstavljamo dva uspešna in 

zelo znana košarkarja. Poglejte 

visoko v zrak, da ju boste lahko 

videli. 

 

 

 

GORAN DRAGIĆ 

 
 Rojstvo: 6. maj 1986 (starost: 

30 let), Ljubljana 

 Višina: 1,91 m 

 Teža: 86 kg 

 Zakonec: Maja Dragić 

 Plača: 15,65 milijonov 

ameriških dolarjev mesečno                                                                                                                       

 Otroci: Victoria Dragić, Mateo 

Dragić 

Goran Dragić se je rodil v 

Ljubljani. Otroštvo je tako kot 

vrstniki in prijatelji preživljal na 

igrišču, poskusil vse od nogometa 

do odbojke in po toliko športih, ki 

jih je poskusil, našel edini šport, 

ki mu je bil res všeč. Košarko.  

 

 

 

 

 

Svojo kariero je začel pri Iliriji, 

nadaljeval v Slovanu, nato pa  

odšel v Španijo, se od tod vrnil k 

Olimpiji kot posojeni igralec in  

nato odletel v NBA. Igra na 

poziciji branilca v klubu Houston 

Rockets v Ameriki. Julija 2015 je 

podpisal 5-letno in 90 milijonov 

ameriških dolarjev vredno 

pogodbo z Miami Heat, kar je 

trenutno najvišji znesek v 

zgodovini slovenskega športa, ki 

ga je kateri koli klub plačal 

slovenskemu športniku. Leta 

2004 je z ekipo mladincev osvojil 

zlato medaljo na EP za mlade do 

20 let. Prav tako je leta 2005 igral 

na EP za mlade do 20 let. Postal 

je lastnik čudovitega domovanja v 

Miamiju. Za 600 kvadratnih 

metrov veliko vilo je odštel skoraj 

osem milijonov dolarjev. Trenira 

neprestano, vsak dan, trening pa 

poteka takole: začne ob desetih 

zjutraj in je do dvanajstih v 

fitnesu, zvečer pa od štirih do 

šestih dela z žogo. Njegova 

kariera je zelo uspešna. 

 

  

ŠPORT 
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LEBRON JAMES 

 
 Rojstvo: 30. december 1984 

(starost: 33 let), Akron, Ohio, 

ZDA 

 Višina: 2,03 m 

 Teža: 113 kg 

 Zakonec: Savannah Brinson 

 Plača: 30,96 milijonov 

ameriških dolarjev mesečno  

LeBron Raymone James je 

ameriški košarkar, ki trenutno 

igra za moštvo Cleveland 

Cavaliers v ameriški košarkarski 

ligi NBA. Igra na poziciji krila, 

kjer s svojimi 203 centimetri in 

113 kilogrami ter izjemnimi 

atletskimi sposobnostmi 

predstavlja pravo grožnjo za 

igralce nasprotnih ekip. James je 

vsekakor eden najboljših igralcev 

na svetu, mnogi ga primerjajo celo 

z legendarnim Michaelom 

Jordanom. Sam pravi, da je boljši. 

Trenutno je član ekipe Cleveland 

Cavaliers, v katero se je vrnil po 

štirih letih v Miamiju, kjer je 

skupaj z Dwyaneom Wadeom in  

 

 

 

Chrisom Boshem predstavljal t. i. 

Veliko trojko. Njegova hiša je vila  

v Akronu v Ohiu, ki je vredna med 

9 in 10 milijoni ameriških 

dolarjev. Trenira vsak dan v 

tednu z intenzivno vadbo. 

 

 

Želim vam veliko uspeha pri 

treniranju košarke. Nikoli ne 

obupajte. Kdo ve, mogoče pa boste 

nekega dne tudi sami tako 

uspešni! 

 

Lina Golotić, 7. a 
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PRITISNI NAME IN 

REŠI ŽIVLJENJE 
 

V zadnjih letih je veliko ljudi 

umrlo zaradi srčnega zastoja. Vsi 

se strinjajo, da moramo preprečiti 

čim več srčnih zastojev. Najbolj 

znan dogodek se je zgodil ravno v 

Sloveniji, ko se je deček utapljal v 

bazenu, nato pa ga je rešil bratec 

z umetnim dihanjem. Uvedli so 

tudi AED oz. defibrilator. To je 

avtomatska naprava za 

oživljanje, ki pošilja električne 

tokove skozi srčne mišice. Na naši 

šoli imamo defibrilator pri vhodu 

v športno dvorano. Ne smemo se 

ustrašiti in paničariti, temveč 

moramo ukrepati. Še sreča, da se 

na naši šoli to še ni zgodilo, 

vendar bi se lahko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFIBRILATOR 

 

Uporaba defibrilatorja je zelo 

preprosta. Ne paničarite, tu gre 

za življenje. Najprej preverite, ali 

ponesrečenec diha, potem pa 

pokličite odraslo osebo ali 112. 

Moramo se zavedati, da vsaka 

sekunda šteje. Avtomatični 

defibrilator uporabimo, kadar se 

bolnik ne odziva in ne diha 

oziroma ne kaže znakov življenja. 

Oživljanje lahko reši življenje in 

vsakdo ga lahko reši. Upajmo, da 

nam tega nikoli ne bo treba 

poskusiti. 

 

Žan Čeperlin, 7. a 

 

 

 

 

 

KORISTNO IN ZANIMIVO 
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OMG, LOL, YOLO! 
 

Vas je kdaj zanimalo, kaj 

pomenijo različne kratice (npr. 

LOL)? 

Seveda je veliko »najstniških 

kratic« zelo poznanih, na primer 

OMG (O, moj bog! – Oh, my God!), 

ampak koliko kratic sploh 

obstaja? S pomočjo Googla in 

Wikipedije sem ugotovila, da res 

veliko. Pa jih poglejmo! 

 

KRATICE V SLOVENŠČINI: 

kratica pomen 

RTM rad/-a te 'mam 

LP lep pozdrav 

MMG mimogrede 

NP ni problema 

PMSM 
po mojem skromnem 

mnenju 

FSM fajn se 'mej 

SMZ se mi zdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRATICE V ANGLEŠČINI: 

kratica pomen (angleško) 

  

AFAIK kolikor vem (as far 

as I know) 

AFK stran od tipkovnice 

(away from 

keyboard) 

BTW mimogrede (by the 

way) 

FYI za  tvojo informacijo 

(for your 

information) 

IMO po mojem mnenju 

(in my opinion) 

LOL krohotam se 

(laughing out loud) 

M8 prijatelj (mate) 

ROFL valjam se od smeha 

(rolling on floor, 

laughing) 

L8R 

YOLO 

kasneje (later) 

samo enkrat se živi 

(you only live once) 

YGM dobil si mail (you got 

mail) 

IOW z drugimi besedami 

(in other words) 

FTW  za zmago (for the 

win) 

IYD samo v sanjah (in 

your dreams) 

GR8 fino ali krasno 

(great) 

SUM1 nekdo (someone) 
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KIT se slišiva/vidiva, 

ostajava v stiku 

(keep in touch) 

LMK opozori me (let me 

know) 

SOL resno brez sreče 

(severely out of luck) 

ASAP takoj ko bo možno, 

čim prej (as soon as 

possible) 

TIA vnaprej hvala 

(thanks in advance) 

OMG o moj bog (oh my 

God) 

BRB takoj bom nazaj (be 

right back) 

TYT vzemi si čas (take 

your time) 

WOOT premagali smo 

nasprotno ekipo (we 

owned the other 

team) 

TNX hvala (thanks) – 

tudi THX 

BBL pridem kasneje (be 

back later) 

HLIT kako bedno (how 

lame is that) 

4€ za vedno (for ever) 

4YEO samo za tvoje oči (for 

your eyes only) 

  

  

  

 

 

Zdaj pa TYT in preberi vse 

kratice. Kdo ve, lahko ti bo 

kakšna še v pomoč.  

 

LP,  

Lina Golotić, 7. a 
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 Ilustracije v ozadju strani – Lara Audič, 7. b 
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 http://www.clipartkid.com/images/365/writing-poetry-clipart-and-

into-the-last-poetry-W09uoz-clipart.jpg 

 http://img.clipartall.com/free-music-clip-art-images-music-clip-art-

1024_461.jpg 

 http://www.fiba.com/images/web/Events/10/FWCM/headshots/SLO/

_215/Slo-Goran_DRAGIC_11.jpg 

 http://www.tiltonsportscenter.com/wp-

content/uploads/2015/12/basketball-1.png 

 http://a.espncdn.com/combiner/i?img=/i/headshots/nba/players/full/

1966.png&w=350&h=254 

 https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/2b/64/af/2b64aff023f50345d7ff584d186438d9.

jpg 

 http://defibrilatorji.blog.siol.net/files/2013/01/defibrilator-

vzdrzevanje-servis.jpg 
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