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NAGOVOR UREDNICE: 

T. A. 

Pozdravljeni vsi bralci našega časopisa.  

Sem Tia, urednica časopisa Piksli. časopis vam lahko opišem kot 

zabaven, poučen, zanimiv, z najnovejšimi podatki … Kot urednica 

upam, da boste časopis z veseljem vzeli v roke in vam bo všeč. Želim 

vam lepo, poučno in zanimivo branje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misel meseca … 

 

Če ne boš verjel vase, boš težko šel še čez tako majhen 

jarek, a če boš verjel, bo tudi skok čez širok prepad 

lahkoten korak. 
 

 

 

 

 

 

 

USTVARJALCI ČASOPISA: 

T. A. 

Časopisa pa seveda ne pišem sama.  

Z mano so tudi moji sošolci: 

Alina Urbanc (A. U.) 

Bor Golob (B. G.) 

Živa Heindl (Ž. H.) 

Emma Sovič (E. S.) 

 

Ob posameznem članku je zapisana kratica 

avtorja članka. 
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KRIMINAL V ŠALEŠKI DOLINI SMRT SLOVENSKEGA 

IZUMITELJA 

T. A. 

14. 11. 2020 je Slovenija ostala brez 

svetovno znanega slovenskega izumitelja 

Petra Florjančiča. Peter Florjančič je bil 

edini slovenski izumitelj, ki se je, celo 

svoje življenje, poklicno posvečal 

izumiteljstvu.  Brez njegovih izumov bi 

bilo naše življenje veliko težje, zdaj nam 

nepredstavljivo. Med njegove najboljše 

izume štejemo okvirčke za diapozitive, 

plastično zadrgo, pršilec na steklenički za 

parfum, ročne statve, vžigalnik s 

prižiganjem ob strani, zapiralni sistem pri 

stroju za brizganje plastike, smučarski 

tobogan in še veliko drugih. Leta 1957 je 

izumil, ne pa tudi izpopolnil avtomobilsko 

zračno blazino. Imel je zelo pestro 

življenje, umrl je star 102 leti.  

 

 
Življenje brez njegovih izumov bi bilo  

nam nepredstavljivo. 

 

 

 

 

 

KARANTENA, NAŠ 

VSAKDAN 

A. U. 

Ponedeljek, 16. marec, začetek prve 

»štirinajstdnevne« karantene in 19. 

oktober, zopet ponedeljek, začetek druge 

»štirinajstdnevne« karantene.  

Že iz lastnih izkušenj lahko povemo, da je 

nam, otrokom in najstnikom, manjkalo 

druženje s prijatelji oz. sošolci. Prvih par 

tednov smo ohranjali stik s klici oz. za bolj 

»realen« stik, preko video klica. A tudi ta 

navada je, tako rečeno, počasi izpuhtela v 

zrak. Sedaj pa sledi vprašanje, kako smo 

preživljali čas med samo izolacijo in kaj 

smo najbolj pogrešali.  

Med sošolci smo opravili intervju, s 

pomočjo katerega smo pridobili odgovore, 

ki so si bili med seboj zelo zelo podobni.  

Pogrešali so prijatelje, druženje, možnosti 

obiskov kavarn in trgovin z njimi. 

T. A., A. U. 

V zadnjem času je bila Šaleška dolina tako 

rečeno obdana s kriminalom.  

 

Velenje, 11. 11. 2020 - V Velenju so 11. 11. 

2020 okoli 12. ure odjeknili streli. Vse skupaj 

naj bi se začelo že pri avtobusni postaji, ko naj 

bi po besedah očividcev mimoidoči začel 

groziti s samomorom in umorom naključnega 

mimoidočega. Ko so na kraj dogodka prišli 

policisti, je storilec zbežal do Titovega trga ter 

tam še naprej grozil s samomorom. Približati se 

mu je uspela policistka, ki ga je hotela 

onesposobiti s paralizatorjem, vendar jo je 

storilec z nožem porezal po obrazu. Policisti so 

najprej izstrelili dva opozorilna strela, ker pa je 

storilec policistko še naprej držal in jo želel še 

bolj poškodovati, so bili policisti, tako zaradi 

varnosti policistke, kot tudi mimoidočih 

storilca primorani onesposobiti oz. ustreliti. 

Zaradi poškodb sta bila policistka in storilec 

odpeljana v Celjsko bolnišnico.     

 

 

Velenje, 12. 11. 2020 - V četrtek, 12. 11. 2020, 

zvečer, je občan ulice Koželjskega v Velenju 

obvestil policijo, da je v fasado nekdo vrgel 

mandarino. V soboto istega tedna je občan iste 

ulice med žaluzijami čistil koščke pomaranče, 

saj je bil žrtev vitaminskega napadalca. 

Storilec sicer še ni znan, vendar bo, verjetno 

vse dokler ne bo povzročil prevelike 

materialne škode, ostal le v zapisnikih 

velenjske policije.   

 

 

 

Šoštanj, 17. 11. 2020 - V Šoštanju so se okoli 

12. ure, zaslišali zvoki siren. Razni viri pravijo, 

da se je ob Osnovni šoli Karla Destovnika -

Kajuha zgodilo streljanje na policistko, ki naj 

bi takrat opravljala kontrolo prometa. Skozi 

okno naj bi jo 24-letni domačin z zračno puško 

ustrelil v predel noge. Policistka je bila lažje 

poškodovana in odpeljana v Celjsko 

bolnišnico. 

  

 

 

 

UTRINEK … 

Lahko bi rekli, da imamo, zaradi korone vsi preveč 

prostega časa, kar nas lahko vodi v odkrivanje novih 

hobijev ali mobilnih aplikacij. Priporočamo pa vam, 

da novi hobiji ne vključujejo nagajanja sosedom ali 

nasilja.  
 

 

 

 

 

 
V Velenju odjeknili streli, policistka  

odpeljana v Celjsko bolnišnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Storilec ostaja skrivnost. 

 

 

 

 

Nekaj, kar se za okolico šole ne spodobi. 

 

 

 
Fotografiranje je med najbolj priljubljenimi 

hobiji predvsem pri ženskah. 
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Pogrešali so tudi treninge ter obiskovanje 

glasbene šole. Nekaj odgovorov pa se je 

nanašalo tudi na nemožnost obiska starih 

staršev ter drugih sorodnikov.  

Pravijo, da so si čas krajšali s filmi, s klici, 

z računalniškimi igricami, videi na 

youtubu …, nekaterim pa dela ni 

zmanjkalo, saj so pomagali pri hišnih 

opravilih, pomagali sošolcem, se učili  

 

 

 

AMERIŠKE VOLITVE 

A. U. 

AMERIŠKE VOLITVE 

Lagali bi, če bi rekli, da vam imeni Donald Trump in Joe Biden nista znani, še posebej po torku, 3. 

11. 2020, ko smo se teh imen, tako rečeno naposlušali. Takrat so potekale ameriške volitve in tudi 

mi vam poročamo, da je zmagovalec Joe Biden. Res pa je, da Trump poskuša prepričati ljudi, da so 

bile volitve prirejene in prešteti »goljufive« glasovi. Skratka, ljudi hoče prepričati, da je zmagovalec 

on. Cilj kandidiranja je res, da zmaga, vendar je ta brez elektorskih glasov skoraj nemogoča. 

Elektorski glasovi oz. glasovi posameznih ameriških držav se posamezno preštejejo in tisti z več 

elektorskimi glasovi zmaga, pa tudi če je izgubil popularno glasovanje-glasovanje posameznikov.  

 

 

 

 

 

Prešteti glasovi so goljufija! 

 

SVETOVNI DNEVI 
T. A. 

16. 11. - SVETOVNI DAN KLARINETA 

16. novembra smo klarinetisti praznovali svetovni dan klarineta. Klarinet 

je glasbilo, ki spada v družino pihal. Sestavljen je iz petih delov: ustnika, 

sodčka, dveh glavnih delov in odmevnika. Igranje klarineta učijo v 

glasbenih šolah in zasebni učitelji klarineta.  

 
Klarinet je odličen inštrument. 

 

17. 11. - SVETOVNI DAN NEDONOŠENČKOV 

Svetovni dan prezgodaj rojenih otrok praznujemo od leta 2008. Skoraj 

desetina vseh rojenih otrok na svetu je nedonošenčkov. Letos dan 

praznujemo z geslom »skupaj za prezgodaj rojene dojenčke -   skrb 

za prihodnost«.  

Tudi naša ekipa izreka podporo vsem prezgodaj rojenim otrokom in 

njihovim staršem.  

 
Nedonošenček v dlani ljubezni. 
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NAŠE PSIHIČNO STANJE MED KARANTENO 

T. A. 

Psihično stanje ljudi se  je v zadnjem času zaradi korone precej poslabšalo. Predvsem 

najstnikom, ki se zaradi raznih omejitev (prepoved prehoda med občinami, prepoved druženja 

…) ne morejo videti med sabo, ne morejo videvati svojih babic in dedkov … 

Kljub temu pa si tega velikokrat nočemo oz. ne upamo priznati. Ampak pomembno je, da si to 

priznamo in tega ne skrivamo. Povedala vam bom nekaj nasvetov, kako si lahko sami pomagate 

(nesvete dajem iz lastnih izkušenj): 

- Svojega počutja ne skrivajte. Veliko lažje vam bo če se ne boste skrivali za lažnim 

nasmehom. 

- Mislite na dobre stvari. Če boste v mislih vedno imeli slabe stvari, boste vedno 

žalostni. 

- Najdite glasbo, ki vam v žalostnih dneh pomaga. Meni pomaga žalostna, vam bo 

mogoče vesela. 

- Nekomu se zaupajte. Povejte mu, zakaj ste žalostni. Mogoče vam bo lahko pomagal. 

 

 

 

 

Življenje se včasih postani na glavo.  
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POLJUBNE VSEBINE 
 

Ž. H. 

 

Ste ljubitelji živali, narave, znanosti …? Če ste, je tale rubrika popolna za vas. V njej vas bomo seznanili z zanimivimi in poučnimi dejstvi o 

različnih temah. Želimo vam zabavno in predvsem poučno branje.       

 

ŽIVALI 
                            

MAČKE OPONAŠAJO ČLOVEŠKO VEDENJE 

Manjša ekipa raziskovalcev iz Madžarske je prvič uradno zabeležila primer domače mačke, ki prepoznava in oponaša človeško vedenje. To počne zelo 

malo vrst – do danes so takšno sposobnost opazili pri orkah, velikih opicah, slonih, delfinih in srakah. Ugotovitev je presenetljiva, saj do zdaj nismo 

vedeli, da imajo mačke dovolj razvite kognitivne sposobnosti, da bi lahko namenoma oponašale obnašanje drugih živih bitij.  

Raziskava je potekala tako, da so mačko najprej naučili, naj se zakotali po hrbtu, nato pa je trener, ki se je tudi zakotalil, zraven govoril: »Delaj kot 

jaz.« Ko je mačka to obvladala, je trener naredil nekaj drugega, zraven pa spet ponovil navodilo »Delaj kot jaz«.  

Raziskovalci so to tehniko prej uporabljali pri psih in so bili zelo presenečeni, ko je delovala tudi pri mačkah. Poudarjajo, da nikakor ne gre za naključje, 

saj je mačka ponovila kar 18 dejanj, ki jih ni naredila nikoli prej, med drugim je odprla predal, se vrtela okrog svoje osi, iztegnila tačko in se dotaknila 

igrače…  

Rezultati pomenijo, da mačka lahko določi svoje dele telesa glede na dele telesa druge vrste ter razume, kako naj jih uporabi na podoben način. 

Fascinantno odkritje vam bo morda pomagalo krajšati letošnje zimske urice, ki jih boste zaradi koronavirusa morali preživeti ločeni od svojih prijateljev. 

 

                                                                                           
Igra z mačko, hišnim ljubljenčkom, je lahko zelo zabavna. Poskusite, živali vam bodo hvaležne. 

 

 

VESOLJE 

 
ZVEZDNI ŠPAGETI 

 
Kaj se zgodi, ko se zvezda preveč približa črni luknji? Ta začne vase vleči njeno maso, kot bi z nje srebala špagete. Temu procesu astronomi rečejo 

špagetifikacija. Ko jih črna luknja posrka vase, špageti močno zasijejo. Septembra lani je takšna svetloba 215 milijonov let oddaljene umirajoče zvezde 

dosegla Zemljo. Z drugimi besedami, še nikoli prej se kaj takšnega ni zgodilo tako blizu nas. Zato so astronomi po vsem svetu združili moči in z 

največjimi in najmočnejšimi teleskopi kar 6 mesecev opazovali, kaj se zgodi, ko si ogromna črna luknja privošči zvezdo za kosilo. Nesrečna zvezda je 

imela maso, podobno našemu Soncu. Ugotovili so, da je črna luknja približno polovico zvezdine mase posrkala v obliki špagetov, drugo polovico pa 

je brcnila v vesolje. Astronomi so sklenili, da bodo bolj pozorno opazovali odnose med črno luknjo in zvezdami, saj so ti pojavi res veličastni. 

 

 

PODNEBJE 
 

 
REKORDNA STRELA 
Nevihte so tako strašne kot čarobne, pa tudi ne prav dobro raziskane. Pravijo, da imamo več možnosti, da nas zadene strela, kot da zadenemo glavni 

dobitek na lotu, pa še, da se ne smemo kopati v morju, kadar je nevihta. Strele so posledica zbiranja neuravnoteženih električnih nabojev v nevihtnih 

sistemih. Navadno merijo nekaj kilometrov in trajajo sekundo ali dve, vsake toliko pa udari tudi kakšna bolj zunajserijska. Meriti jih je sicer težko, a 

meteorologom v Braziliji je oktobra 2018 vseeno uspelo zabeležiti rekordno strelo, ki se je raztezala dobrih 700 kilometrov čez nevihtno nebo, časovno 

najdaljša zabeležena strela pa je udarila marca 2019 v Argentini, ki je nebo prepredala osupljivih 16,73 sekund. Meteorologi so rekorderki ujeli in 

izmerili s pomočjo satelitskih posnetkov. Ugotovili so tudi, da so najboljše razmere za razvoj neviht z rekordnimi strelami nad Južno Ameriko. 
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B. G.  

GLASBENE VODE OKTOBRA  

Najbolj poslušane pesmi letošnjega Oktobra so bile:  

»Franchise«-Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A 

»Savage love (Laxed-Siren beat)«- Jawish 685 x Jason Derulo x BTS 

»Mood« 24kGoldn ft. Iann Dior 

 

 

 
 

Večino teh pesmi pa lahko prepoznamo iz aplikacije TikTok, zaradi katere je veliko letošnjih hitov sploh postalo tako popularnih. 

 

 

 

NASMEJMO SE 

  
Zaradi vas, ki nosite masko v gozdu, 

je na šamponu napisano da ni za pitje! 

- Slovenski etnografski muzej 

                   
 

 

Virologi, imunologi in mikrobiologi pravijo, da učinki Covida na telo še niso jasni/znani. Karen s Facebooka pravi, da že ve vse! 

Nauk: ne zaupajte facebooku 

- Slovenski etnografski muzej 
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KULTURA - LITERARNI DEL 
E. S. 

 

Za oktobrski prispevek v literarnem delu se lahko zahvalimo Andreju Rezoničniku iz 8. a-razreda. Pesem je bila sprva namenjena govornemu 

nastopu pri slovenščini, vendar smo ga zaradi aktualnosti teme pesmi, prosili, če jo lahko objavimo v našem časopisu. Andrej jo z veseljem deli z 

nami.  

 

 

COVID 
 

Covid je vsepovsod okoli nas razpršen, 

zato ni veselja ne sreče med nas 

in je svet obtežen. 

 

V hiši moramo biti zaprti ves čas, 

zato pogosto smo potrti, 

željni, da kdo pride med nas. 

 

Šola na daljavo 

nam dela skrbi, 

ni časa za zabavo 

in za nov hobi. 

 

Ko covida se bomo znebili, 

vse bo spet tako kot prej, 

v šolo bomo hodili 

in se družili brez mej. 

 

 

 

 

 

AMONG US  
B. G. 

  
Among us je virtualna igra za več igralcev, ki so jo ustvarili programerji pri ameriškem podjetju InnerSloth. Čeprav je dostopna javnosti že od 15. 6. 

2018, je postala popularna šele v letošnjem letu, predvsem zaradi vsega prostega časa, ki smo ga pridobili s karanteno. 

Igra ima vesoljsko tematiko, in skupine od 4 do 10 igralcev lahko izbirajo med tremi svetovi. V igri so lahko igralci »Crewmates« ali pa »Impostors«. 

»Crewmates« lahko zmagajo na dva različna načina.  

1. Tako, da dokončajo vse svoje naloge preden jih Impostorji eliminirajo,  

2. tako, da odkrijejo Impostorje ter jih na podlagi dokazov oziroma sumov, eliminirajo iz igre. Impostorji pa lahko zmagajo le tako, da eliminirajo 

večino »Crewmates«, zato da pa jim je to delo olajšano imajo možnost »Venting« oziroma potovanja skozi zračnike ter sabotaže in na svetu  Skeld 

celo zapiranje vrat. Po eliminaciji se igralci spremenijo v duhove, ki pa so še vedno sposobni delati svoje naloge ali v primeru Impostorjev sabotaže. 

Igra je gledana predvsem na platformah Twitch in YouTube. Največ ogledov pa dobijo predvsem velika imena, kot na primer Toast, Mr Beast Gaming, 

Corpse Husband itd. 

 

 

 

 

 



NOVEMBER /1. IZDAJA PIKSLI 
 

STRAN 8 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

OSTANIMO POTRPEŽLJIVI, OSTANIMO MOČNI, SKUPAJ BOMO 

PREMAKNILI SVET NA BOLJŠE. 

Vaša ekipa novinarjev. 


