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PIKSLI 
 

 

 

NAGOVOR UREDNICE 

T. A. 

Pozdravljeni vsi bralci našega časopisa!  

Sem Tia, urednica časopisa Piksli. Leto 2020 se 

počasi končuje in mislim, da smo se v tem letu vsi 

nekaj naučili. Večina nas je spoznala, kako močni 

smo v resnici, da lahko preživimo marsikaj, da 

smo lahko skupaj, pa čeprav narazen.  

Želim vam vesel božič, preživite ga v krogu svoje 

družine, in srčno leto 2021! 

 

 

 

 

 

USTVARJALCI ČASOPISA 

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. 

 

 

 

 
 

 

TVOJ ČAS JE OMEJEN, 
ZATO GA NE ZAPRAVLJAJ S TEM, 

DA ŽIVIŠ ŽIVLJENJE NEKOGA DRUGEGA. 
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NA BELIH STRMINAH  
____________________________________ 

ŠPORTNI SVET V 

ŠOKU 
 

T. A. 

25. novembra 2020 je umrl svetovno znani 

argentinski nogometaš Diego Maradona. Sprva je 

bilo rečeno, da je nogometaš v svojem 61 letu 

starosti doživel srčni napad, kar je prinašalo še 

kanček upanja, da se izvleče, vendar je bilo nekaj 

ur po tem potrjeno, da je Diego Maradona umrl. 

Maradono so v javnosti nazadnje videli 30. 

oktobra. Že takrat ni bil v najboljšem 

zdravstvenem stanju, a se je stanje v dobrih 26 

dneh še poslabšalo.  

OTROCI IN 

TEŽAVE 

T. A. 

Tako kot imamo vsi 

skrivnosti, imamo 

tudi vsi težave. 

Mogoče jih trenutno 

ne vidiš oz. jih 

nočeš videti, ampak 

slej kot prej se bo 

treba z njimi 

spopasti, saj veš, da 

se ne rešijo same od 

sebe.  

Mogoče težav ne želiš nikomur zaupati, mogoče 

jih zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne moreš 

…  

 

 

Zate smo pripravili nekaj rešitev oz. predlogov kaj 

lahko narediš: 

 

➢ Svoje težave lahko zapišeš na list 

papirja, papir pa nato hraniš ali ga 

uničiš. Težave boš dal iz sebe in takoj se 

boš bolje počutil! 

➢ Težave lahko zaupaš staršem. Saj veš, 

oni so vedno tukaj zate in te imajo 

neizmerno radi, zraven pa ti lahko 

poskušajo tudi pomagati. 

➢ Tudi učitelji so pravi naslov! Z veseljem 

ti bodo pomagali in te poslušali! 

➢ Če si prepričan, da imaš prave 

prijatelje, lahko izbereš tudi njih. 

➢ Seveda pa obstajajo tudi organizacije, ki 

otrokom pomagajo in jih poslušajo. 

Zapisanih imaš nekaj številk, na katere 

se lahko vedno obrneš, ko si v težavah 

• TOM telefon 116 111 (dosegljivi vsak dan med 

12.00 in 20.00 uro) 

• Klic v duševni stiski 01/520 99 00 (dosegljivi 

vsako noč med 19.00 in 7.00 uro) 

• Telefon za psihološko podporo ob epidemiji 

080 51 00 (dosegljivi 24 ur na dan) 

• Reševalci 112 (dosegljivi 24 ur na dan) 

• Policija 113 (dosegljivi 24 ur na dan) 

• Samarijan 116 123 (dosegljivi 24 ur na dan) 

• SOS telefon 080 11 55 

 

 

T. A. 

NOV SLOVENSKI SMUČARSKI 

UP! 
 

V soboto, 13. 12. 2020, se je v Val D'lseru 

zaslišala slovenska himna. Prebudilo se je 

upanje za uspešnejšo kariero slovenskih 

smučarjev. Martin Čater je namreč v smuku 

z veliko prednostjo osvojil prvo mesto! »Ko 

sem prišel v cilj, nisem mogel verjeti,« 

pripoveduje. Konkurente je presenetil s 

štartno številko 41, ti pa so ostali brez besed.  

»S svojim smučanjem nisem predstavil samo 

Slovenije, ampak tudi sebe,« je še dodal 

Martin. 

Tudi mi čestitamo Čaterju in mu želimo še 

veliko lepih uspehov! 

 

 

TUDI SKAKALCI NE 

POPUŠČAJO! 
 

Odlični so bili tudi naši slovenski orli, ki so 

v soboto, 13. 12. 2020, na ekipni tekmi 

poleteli na četrto mesto. Ekipo so sestavljali: 

Anže Lanišek:  

1.  skok 231 metrov 

2.  skok 231,5 metra 

Domen Prevc: 

1. Skok 211 metrov 

2. Skok 226 metrov 

Peter Prevc 

1. Skok 221 metrov 

2. Skok 218,5 metra 

Bor Pavlovčič 

1. Skok 200 metrov 

2. Skok 201 meter 

 

Tudi slovenskim orlom čestitamo in jim v 

letošnji sezoni želimo še veliko uspehov! 

 

 

 

Takšnega rezultata ni pričakoval nihče. 

 

 

 
 

V javnosti so ga nazadnje videli na njegov 

rojstni dan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slovenski orel v zraku. 
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PRAZNIKI 
B. G., A. U. 

Vsi vemo, da je čez praznike nujno potrebno okrasiti celo naše domove. 

Ampak morda imamo občasno težave z izbiranjem in okraševanjem kot 

takim. Zato pa smo tukaj mi, da vam pri tem pomagamo. 

 

Najprej začnimo z barvami, natančneje barvnim krogom. Zato ker se 

nasprotne barve izenačijo, izgledajo lepo, na primer zelena in rdeča, ki sta 

tradicionalni barvi asociirani z božičem. Če pa želite bolj moderen izgled 

lahko uporabite tudi temno modro in belo, na primer bela smrečica in temno 

modre okraske. Takšne barve še posebej izgledajo dobro v modernejših 

domovih, za bolj tradicionalni izgled domov pa priporočam bolj zemljate 

barve (svetlo zelene, svetlo rjava, temno rdeča …).  

Smrečico je najlepše okrasiti z okraski, ki imajo sentimentalno vrednost in da 

so čim bolj raznoliki, še posebej na zelenih smrečicah. Smrečico je izredno 

lepo videti tudi z lučkami. Na enobarvnih smrečicah, npr. na beli je najbolje 

uporabiti enobarvne lučke, npr. modra, medtem ko na zeleni smrečici bolj 

pristajajo večbarvne lučke. 

 

Če imate v notranjosti svojega doma ograje ob stopniščih, jih lahko okrasite 

z zlatimi ali pa srebrnimi trakci.  

Za mize uporabimo rdeče prte, po možnosti z božičnimi motivi. Na mizo pa 

postavimo še kakšno božično zvezdo, venec ali pa samo svečo, še posebej 

dišečo svečo z vonjem cimeta ali jabolka. 

Če imamo otroke, je z njimi zabavno posaditi božično žito in na  posodico v 

kateri raste narišemo smešne obraze. Seveda pa otroke vključimo v vse te 

aktivnosti, saj je božič praznik družine in najbližjih. 

 

Seveda pa je to 

samo naše mnenje, 

dom je lep prav 

tako brez okraskov. 

Najbolj pomembno 

je, da smo v krogu 

ljudi, ki jih imamo 

radi! 

 

 

 

 

 
Družina (https://siol.net/trendi) 

 

 

 

 
 

 

Bliža se božič in z njemu seveda tudi obdarovanja. Lepo je dobiti darilo, a mislim, da se nas vsaj 

nekaj strinja, da je lepše videti obraz svojega obdarovanca, ko seže v vrečko ali odvije ovijalni papir 

in odkrije darilo podarjeno iz srca. Res je lepo dobiti na primer svečo, ki diši po božiču, jabolku in 

cimetu, ali odviti prečudovito skodelico z motivom jelenčka ali zasneženega drevesca, ampak nič 

ne premaga voščilnice z rokopisom ljubljene osebe, ali mogoče okusa doma narejenih kolačkov ali 

medenjakov... Ampak včasih se marsikdo znajde v stiski, ker nimajo idej za darila, zato sem tukaj 

jaz! Predstavila vam bom par “luštnih” darilc za osebe, ki ti veliko pomenijo! 

 

Začnimo z obdarovanjem nekoga, ki ga poznaš:  

 

• PISMO: najpreprostejše, a najlepše in najbolj poosebljeno darilo, ki ga lahko podariš nekomu, ki 

ga poznaš, je definitivno pisemce. Zelo preprosto, hitro dokončano in zelo lepo darilo. Če je darilo 

potrebno poslati po pošti, je prenosljivo, zato to ne bo problem.  

Odvijanje daril (https://cosmopolitan.si)  

 

Imam še nekaj priporočil, in sicer:  

- pismo napiši kar na roke, saj bo izgledalo lepše  

- poišči zanimiv način, kako pismo urediti z risbicami ali morda nalepkami  

- darilo je kar minimalistično, zato priporočam še kakšen dodatek, ki pa je lahko nekaj kupljenega ali nekaj od še spodaj navedenih darilc  

 

• DOBROTE (piškotki, praline, pecivo ...): odlična priloga darilu ali pa prečudovito darilo samo po sebi. Če darilo pošiljaš po pošti, ne 

priporočam peciva ali nečesa, kar se lahko pokvari (npr. sadje ipd.), priporočam raje piškote ali praline (ki so tudi zelo preproste, a boš verjetno 

potreboval/-a pomoč zlasti pri temperiranju čokolade, potreboval/-a pa boš tudi silikonski modelček za praline, delovala bi tudi plastika starega 

adventnega koledarja s čokoladicami). Če ne poznaš veliko receptov, so le-ti zapisani v drugem članku, priporočam ti ogled!  

https://siol.net/trendi
https://cosmopolitan.si/
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• RISBA/SLIKA: lahko je risba/slika nečesa, kar je tebi in obdarovancu pomembno, lahko je vajina slika, ki jo prerišeš ali skopiraš in jo urediš 

po svoje z risanjem ali lepljenjem nanjo . 

 

• VOŠČILNICA: obstaja ogromno različnih načinov kako okrasiti voščilnico, prav tako obstaja ogromno verzov, s katerimi lahko opremiš 

vsebino le-te. Prav tako kot pri pismu priporočam, da dodaš še nekaj. Lahko je poslana tudi o pošti!  

 

• ADVENTNI KOLEDAR: zelo lepo darilo, ki pa seveda lahko vsebuje kupljena darila (naj bodo posamezna darila v posameznih okvirčkih 

zelo majhna, saj če bo obdarovanje trajalo vseh 25 dni od 1. decembra do božiča, te bo nakup celotnega darila stal ogromno). Darila lahko 

razporediš v vrečke z datumom, lahko pa vsak dan podariš eno darilo v živo!  

 

Priporočam, da ker v trenutni situaciji ne moraš podariti oz. odpreti darila v živo, je lepo, da se skupaj z obdarovanim, dobita preko videoklica in 

ujameta reakcije drug drugega.  

Če darilca pošiljaš po pošti, priporočam, da paket pošlješ čim prej, dodaš lahko tudi sporočilce, kdaj lahko darilo odpre, v primeru, da pride predčasno.  

 

 

 

PRIJETNO OBDAROVANJE ŽELIMO! 
 

 

BAZAR 

T. A. 

____________________________________________________ 

 

V četrtek, 26. 12. 2020, smo na šoli izvedli bazar. Vse skupaj je zaradi trenutnih razmer potekalo od doma, vendar je bilo prav tako praznično in 

čarobno. Razredniki so nam posredovali navodila, kako bo ta dan potekal, mi pa smo po njihovih navodilih izvedli dan. Vse je potekalo tako, kot bi 

potekalo v šoli. Sicer smo si delo lahko porazdelili sami, vendar smo morali okoli 12.00 ure razrednikom posredovati slike naših izdelkov. Iz slik na 

šolski spletni strani je razvidno, da so učenci pekli piškote, medenjake, cimetove zvezdice, izdelovali so tudi venčke in voščilnice.  

 

 

                           
 

 

  
Izdelki (http://www.os-sostanj.si/)                             Izdelki (http://www.os-sostanj.si/) 
  

http://www.os-sostanj.si/
http://www.os-sostanj.si/
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NASMEJMO SE! 
 

B. G. 

_____________________________________________________ 

 

ŠTUDIJ 

Zaradi velikega števila študentov v dvorani si je profesor omislil miniaturni mikrofon in pred predavanjem vprašal: 

»Ali me študentje v zadnji vrsti slišite?« 

»Ja!« se je oglasil nekdo, »vendar nas ne moti preveč!« 
(www.naj-vici.com)  

 

 

 

 

BOŽIČNO DREVO 

Dve blondinki hodita po gozdu in iščeta božično drevo. Po nekaj urah ena reče drugi: »Če pa ga ne najdeva, pa 

lahko vzameva enega brez kroglic.« 
(www.pozitivnemisli.si)     

 

 
 

 

NEOBIČAJNE BOLEZNI 
 

E. S. 

_________________________________________________________ 

 

- BACILARNA GRIŽA (črevesna nalezljiva bolezen) 

- ANTRAKS (infekcijska bolezen) 

- DENGA (virusna vročinska bolezen) 

- IMPETIGO CONTAGIOSA (gnojno vnetje kože) 

- LIMFATIČNA FILARIAZA (drobne glistice-filarije) 

- OKUŽBE Z NOROVIRUSI (vnetje črevesja) 

- ZIKA VIRUS/ZIKA BOLEZEN (prenašajo komarji) 

 

 

INTERVJU Z UČITELJICO ANICO PUDGAR 
 

E. S. 

___________________________________________________________ 

 

V ponedeljek, teden pred jesenskimi počitnicami, smo se vsi šolarji zopet začeli šolati na daljavo.  

Zaradi boljše organizacije dela, izobraženosti učiteljev o delu na daljavo se tudi nam, učencem, zdi, da so rezultati 

boljši  kot pri prvem šolanju na daljavo. O tem smo povprašali tudi učiteljico Anico Pudgar. 

 

 

1. Kakšna se vam zdi šola na daljavo? 

 

Šola na daljavo? Številni odgovori se mi porajajo v glavi. Če strnem misli, pa menim, da mi pouk na daljavo pomeni 

izziv. Zahteva od mene ogromno novih znanj, ogromno priprav, zanj porabim precej več svojega prostega časa in še in 

še. Vedno znova se v mislih postavljam v kožo učencev, ali gradivo pripravim tako, da bodo učenci razumeli, ali jih 

pri tem ne bom preveč obremenila, ali zahtevam od njih tisto, kar bi morali vedeti in podobno. Torej načrtovanja dela 

je precej več. Sem pa človek, ki pozitivno zre v svet in mi to ne predstavlja prehudih težav.  

Slika (www.bukla.si)   Enostavno povedano: »Če verjameš v sebe in svoje delo, se trudiš in se na napakah učiš, pri tem osebnostno 

rasteš, je to tisto, kar je v življenju največ vredno.«  Ko si enkrat sposoben tega, lahko svoje vrednote in znanje uspešno 

deliš z drugimi. 

 

 

 

http://www.naj-vici.com/
http://www.pozitivnemisli.si/
http://www.bukla.si/
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2. Ali smo otroci dovolj samostojni pri delu? 

 

Poučujem učence od 6. do 9. razreda. Pri mlajših učencev je drugače. V tej starostni stopnji bi od otrok pričakovala, da bi bili samostojni. In precej je 

takih. Najdejo pa se seveda tudi takšni učenci, ki jim starši stalno stojijo za petami in hočejo vedeti za vsak njihov korak. Nekateri od svojih otrok 

zahtevajo, da naredijo vse prvovrstno in brez napak. Taki starši pa otroku s svojimi dejanji ne pomagajo. Otrok si sam po svoji presoji ne upa narediti 

nič in to je na dolgi rok zanj zelo slabo. Starši morajo stati v ozadju za svojimi otroki. Morajo jih spodbujati in krepiti, da bodo sami postali samostojni 

in odgovorni za svoja dejanja.  

 

3. Smo otroci bolj uspešni v šoli ali doma?  

 

Z gotovostjo lahko trdim, da v šoli. Za vse otroke veljajo isti pogoji. Vsi so deležni enake razlage, enakih spodbud, enake strokovne pomoči, vse 

nejasnosti se lahko takoj razrešijo … Razmere doma pa so lahko zelo zelo različne in drugačne. Pri tem pa otroci nimajo enakih možnosti za učenje.  

 

4. Ali bi imeli raje pouk na daljavo ali pouk v šoli? 

  

Brez oklevanja potrdim, da je zame 100 % pouk v šoli boljši. 

 

5. Kako se vam zdi in kakšen občutek je, ko morate pouk izvajati v prazni učilnici?  

 

Ni prijetno govoriti »ikoncam« v ekranu računalnika. Vedno povabim učence, da si vklopijo kamere, da se vidimo, vsaj tako na daljavo. Lažje se 

pogovarjam v živo. Kot učiteljici biologije mi pa očesni stik pomeni korak k boljši komunikaciji. Če je učilnica prazna, neživa, imam občutek, da tudi 

sama govorim v »prazno«. To pa ni prijetno. 

 

6. Ali ste bili učitelji na šolanje na daljavo sedaj bolj pripravljeni kot v prvem valu epidemije? 

 

Zagotovo bolj. Velik korak smo opravili že s tem, ko smo vzpostavili spletne učilnice in teamse. Za nami so številna izobraževanja o pouku na daljavo. 

Imamo že več izkušenj in se lažje prilagodimo danim razmeram. Je pa znana stara modrost, da se človek uči, dokler živi. In to še kako velja. Vseskozi 

se trudimo pridobivati nova znanja, da bi lahko bili pri svojem delu še bolj uspešni.  

 

7. Ali čutite, da je delo na daljavo izziv ali dodatno breme? 

 

Že na začetku sem rekla, da mi pomeni izziv. Prepričana sem, da s to izkušnjo tudi sama osebnostno in strokovno rastem. Z učenci se trudim deliti 

dobro voljo, jih razumeti, biti življenjska, razumna in strokovna. Poleg tega, pa sem se v tem obdobju naučila številnih računalniških spretnosti, ki so 

mi bile pred tem tuje.  

 

Pa še za zaključek: »Vsaka slaba stvar je za nekaj tudi dobra.« 

 

Učiteljici ge. Anici Pudgar se zahvaljujemo za njene odgovore, spodbude in ji želimo še naprej veliko pozitivnih izkušenj in neomajne energije, ki jo 

vedno znova deli med svoje učence.  

 

V LETU 2020 … 

Ž. H. 

 Leto 2020 je bilo zelo 

pestro. Kljub temu so si 

nekateri ljudje vzeli čas in 

se posvetili podiranju 

rekordov. Rekordi so se 

zapisali v Guinnessovo 

knjigo rekordov. 

 

 

 
Slika (http://felix.si/poucne-za-mladino.html)  

 

Nekaj letošnjih rekordov: 

 

1. NAJVEČJA VERIGA IZ OVITKOV ŽVEČILK  

Gary Duschl (ZDA) je potrpežljivo izdelal kar 32,55 km dolgo 

verigo iz ovitkov žvečilk, kar so uradno potrdili 10.1. 2020. 

Gary je verigo izdeloval več kot 42.000 ur in vanjo vpletel kar 

2 583 335 ovitkov. 

 

2. NAJVEČ SKOKOV V ROLERJIH ČEZ KOLEBNICO 

Zoravar Singh (Indija) je 19. maja v Delhiju v 30 sekundah v 

in v rolerjih kolebnico preskočil kar 135-krat in tako za 3 skoke 

izboljšal prav tako njegov rekord iz leta poprej. 

 

3.  NAJVEČ ZAPOREDNIH DOTIKOV NOGOMETNE 

ŽOGE V ENI MINUTI Z DRUGO ŽOGO NA GLAVI  

14. novembra je Eche Chinoso (Nigerija) s stopali in koleni 

obdržal nogometno žogo 60 sekund v zraku in se je pri tem 

                                      

 

 

                               
                                            

BESEDA LETA 

 
Ali ste vedeli, da je beseda leta »lockdown«. Pri Collislovnem 

slovarju so pojasnili, da so izbrali to besedo, saj so zabeležili 

kar 250.000 primerov rabe te besede. Za primerjavo, v letu 

2019 so besedo »lockdown« našli v le 4000 primerih. 

To, da je bila ta beseda izbrana za naziv Beseda leta nam veliko 

pove tudi o tem, kako bo to leto zaznamovano v zgodovini in 

da ne smemo pozabiti tudi na to, da nevarnost okužbe še obstaja 

in da se je še vedno treba držati ukrepov. 

 

 

 

 

http://felix.si/poucne-za-mladino.html
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dotaknil 111-krat, obenem pa je ves čas lovil ravnotežje z 

drugo žogo na glavi.  

 

 

Poleg rekordov v drugih državah pa smo tudi v Sloveniji 

podrli 18 rekordov, ki so se zapisali v Guinnessovo knjigo 

rekordov. 

Nekaj izmed rekordov v Sloveniji: 

 

1. NAJDALJŠI MARATON V KVAČKANJU  

Trajal je 28 ur in 5 minut, dosegli pa sta ga Jadranka Smiljič in 

Anita Kac v Slovenj Gradcu, 6. februarja 2020. 

 

2. NAJGLOBLJI PROSTI POTOP S STALNO 

OBTEŽITVIJO Z DVOJNO PLAVUTJO   

Rekord je 92 metrov, postavila pa ga je Slovenka Alenka 

Artnik na Filipinih. Dvojna plavut sta dve med seboj 

nepovezani plavuti, medtem ko je enojna plavut združena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGLED LETA 2020 

 

Ž. H.  

 

 

Leto 2020 je že pri koncu. Mnogi komaj čakajo, da ga bo konec, saj je bilo to leto res nenavadno in nepozabno. Zvrstilo se je veliko prijetnih 

in neprijetnih dogodkov. Zopet smo ljudje pokazali solidarnost in pomagali mnogim v stiski zaradi korona epidemije. Tukaj so predstavljeni 

najpomembnejši dogodki v letu 2020 z vsega sveta in v Sloveniji. 

 

 

COVID-19 

To je stvar, ki bo najbolj zaznamovala to leto. COVID-19 ali koronavirus je nevaren virus, ki se je začel decembra 2019 na Kitajskem in se razširil po 

vsem svetu. Virus je potekal skozi celotno leto 2020 in se še zdaj ni končal. Marca 2020 je preplavil tudi Slovenijo. Kmalu se je zaradi zajezitve virusa 

začela šola na daljavo, zaprle so se gostilne in restavracije, zaprla se je večina trgovin, frizerski saloni, zaprla se je meja med državami, upoštevati smo 

morali varnostne ukrepe … Junija je bilo konec prvega vala koronavirusa, zato so se javne ustanove zopet odprle, a je oktobra prišel drugi val. Bil je 

veliko hujši kot prvi, bilo je več okuženih in umrlih. Spet se je vse zaprlo in zopet se je začela šola na daljavo. Koronavirus še sedaj opustoši po naši 

državi, vendar so sedaj izumili cepivo in lahko upamo, da bo bolje. 

 

 

ŠPORT 

V tem letu so slovenski športniki dosegali odlične rezultate in dosežke. Zelo uspešen slovenski kolesar, Primož Roglič, je postal športnik leta 2020 za 

svoje izjemne dosežke, saj je zmagal  letošnji kolesarski dirki po Italiji ter Španiji. Zelo dober slovenski kolesar je tudi Tadej Pogačar, saj je zmagal 

letošnjo dirko po Franciji. Odlični so bili tudi slovenski rokometaši, saj so se uvrstili na 4. mesto v Evropskem svetovnem prvenstvu, slovenski 

smučarski skakalci, Anamarija Lampič v teku na smučeh in smučar Žan Kranjec ter Martin Čater, ki je nedavno nazaj osvojil svojo prvo zmago. 

 

 

NARAVNE NESREČE IN PODNEBJE 

Leto se je začelo z grozljivimi požari v Avstraliji, ki so zajeli skoraj celo Avstralijo. Požari v Avstraliji so pogosta stvar, a ob koncu leta 2019 in začetku 

leta 2020 so bili najhujši v zgodovini požarov v Avstraliji. Uničili so ogromno rastlinstva, skoraj iztrebili že tako redko živalsko vrsto koale in še druge 

vrste ter uničevali naselja in mesta. Nastal je mega požar, v katerem je umrlo veliko ljudi, veliko jih je bilo tudi pogrešanih. Takšni požari so nastali 

zaradi segrevanja ozračja, zato bomo morali čim prej nekaj ukreniti, ali pa bodo takšni požari še pogostejši. V letu je bilo še veliko hudih poplav, 

hurikanov, orkanov, tajfunov in tudi nekaj potresov, eden je bil na hrvaškem, čutili pa smo ga lahko tudi v Sloveniji. 

 

 

DONALD TRUMP IN JOE BIDEN 

To je nedvomno zelo pomemben dogodek za vse Američane pa tudi druge ljudi po svetu. Zaradi 

nepravilnega ravnanja Donalda Trumpa z državo, ljudmi ter drugimi stvarmi, so se začele ameriške 

predsedniške volitve, kjer so lahko prebivalci lahko volili za predsednika Donalda Trumpa ali pa 

novega kandidata Joea Bidena. Večina ljudi je volila za Bidena, zato je on postal nov predsednik 

Amerike. Biden je še zraven dodal: »Čas je za ozdravitev« 

  
 Pahor in Biden (https://nova24tv.si)  

 

 

Naj se nam dogajajo lepe stvari, ob katerih lahko za trenutek pozabimo na tiste grenke izkušnje, ki so se nam zgodile. 
 

  

https://nova24tv.si/
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USTVARJALNI KOTIČEK NAŠIH NAJMLAJŠIH UČENCEV 
 

 

 

E. S. 

 

 

 

 

 

                             
 

Kevin Saličević, 1.a                                                                                           Nuša Slivnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

Maik Sušec, 1. d                                                                                             Martin Apat, 1.a 
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Matija Tajnšek                                                                                     Ana Krupačnik 

 

  

                       
Manca Turinek, 1.a                                                                    Asja Primožič 

 

                                                    
 

Eliza Potisek                                                                                                                       Sven Verdev 
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NORA GORA 

Nihče 

ne ve, kje 

Nora gora je. 
Le jaz to vem in 

nikomur ne povem. 
Tam zgoraj v gozdu sama spi 

in se nikoli ne oglasi. A gozd ima 

skrivnostni most, ki trden je kot kost. 
Po njem bom goro obiskala in z njo malo 

poklepetala, da zaupa mi skrivnosti in ostale vse modrosti. 
  
                                                                                                    Brina Osojnik, 3. b  
 

   
 
 

 

MOŽIČEK BOŽIČEK 

Zunaj 
že sneg je 

in pravi mraz, 
prišel je božični čas. 

V daljno deželo hitita možička, 
da zbudila bi Božička. Rudolf že čaka 

in njegov nosek je lučka rdeča, ki žari mu kot sveča. 
 

Lina Senica, 3. b 

 

 

 
 

 

 

Novo leto, novi cilji, nove zmage! 


