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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!

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.)
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TLA SE TRESEJO,
KAJ SE ODGAJA?!

DOMA ŽE VEČ
KOT TRI MESECE
T. A.

T. A.
V Petrinji, na Hrvaškem. so se 29. 12. 2020
tla stresla z magnitudo 6,3 po Richterjevi
lestvici. Potres smo čutili tudi po celotni
Sloveniji, na srečo pa pri nas ni bilo prevelike
škode ali celo žrtev.
V Sloveniji smo 29. 12. 2020 okoli 12:15 ure
lahko čutili močan potres, ki je na Hrvaškem,
natančneje v Petrinji, dosegel magnitudo 6,3.
Na žalost so Hrvaški mediji poročali tudi o
sedmih žrtvah, najmlajša žrtev je bila
najstnica, stara 13 let. Prebivalci Hrvaške so
izgubili vse. Pri zagotavljanju osnovnih
življenjskih potreb smo pomagali in še vedno
pomagamo tudi Slovenci. Različne
organizacije ter posamezniki še vedno zbirajo
oblačila, hrano in pijačo, igrače za najmlajše,
stvari za osebno higieno.
Slovenska Karitas ima odprt račun za pomoč
prizadetim ob potresu v Petrinji blizu Siska na
Hrvaškem. Vsa zbrana sredstva bodo
posredovana hrvaški Karitas.

Svoj dar lahko posredujete s
SMS-sporočilom KARITAS5 na
1919 in darovali boste 5 EUR.
KAKO UKREPATI V PRIMERU
POTRESA?
1. Ostanimo mirni.
2. Poiščimo varno zatočišče (pod mizo,
med bodboji vrat).
3. Ne tečemo iz zgradbe!
4. Ne uporabljamo dvigal!
5. Če smo zunaj, se odmaknemo od
stavb.

(VIR: korona virus - Bing images)

Hrvaški mediji poročajo o žrtvah.
(vir: WWW.BING.CPM)

Ah, ta korona virus. Star je že 1 leto, pa še zdaj
nam greni življenja. Tudi jaz, urednica
časopisa, sem prebolela to grozno bolezen.
Moram priznati, da si res nisem predstavljala,
da je tako hudo. Najhuje je bilo prva dva ni,
potem se izboljšuje.
No, kakorkoli že, otroci in najstniki med korona
virusom potrebujejo podporo. Največkrat jim
le-to dajejo starši. Ampak starši pa druženja s
prijatelji ne morajo nadomestiti.
Za vas sem pripravila nekaj idej, kako ste si
lahko s prijatelji blizu, ampak še vedno brez
kršenja pravil.
➢ Video klici - Po mojem mnenju, so video
klici ena najboljših rešitev. S prijatelji se
pogovarjate, vidite. Vse je tako kot v živo,
vendar še vseeno, na žalost, preko ekrana.
➢ Pisanje oz. pošiljanje sporočil - Še ena
super ideja, ki lahko ohrani stik s prijatelji.

➢ Pomoč sošolcem - S sošolci ohranite stik,
poleg tega pa jim še pomagate in imate še
dober občutek, da ste naredili eno super
stvar.
➢ Skupno učenje - S sošolcem ohranjata stik,
zraven tega pa se tudi skupaj učita; zabavno
in koristno.
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HROŠČI V ČLOVEŠKI
PREHRANI?!
NE, HVALA.
T. A.
____________________________
Evropska agencija za varnost hrane
(EFSA) je danes na seznam hrane varne
za človeško uživanje uvrstila posušene
ličinke velikega mokarja.
Hrošč z latinskim imenom tenebrio
molitor je tako postal prva žuželka na
tem spisku. Že čez nekaj mesecev bi
tako na policah evropskih trgovin lahko
izbirali med prigrizki, testeninami,
burgerji in celo sladicami iz te žuželke,
piše Guardian.
EFSA uživanje mokarjev sicer
odsvetuje osebam z alergijami na rake in
pršice.
Zahtevek za uvrstitev ličink mokarjev
na seznam varne hrane je podalo
francosko podjetje Micronutris, ki se ukvarja z vzrejo žuželk. Uporaba mokarjev za človeško prehrano
je namreč v večini evropskih držav prepovedana, medtem ko so jo nekatere druge do leta 2018
dovoljevale.
V Sloveniji se je s pridelavo mokarjev pred petimi leti pričel ukvarjati Bojan Kujavec, ki je iz njih
želel pridelovati beljakovinske ploščice za športnike, a slovenska zakonodaja ličink mokarjev ni
dovoljevala za človeško prehrano. Ljudje so sprva prestrašeni in začudeni, a ko premagajo strah in
poskusijo, so večinoma navdušeni, kajti okus je res odličen.
Juhu, kdaj jih bomo imeli v šoli za kosilo? To bo še zabavno 😊.
(vir članka in slike: Agencija EU za varnost hrane odobrila ličinke hrošča za prehrano - Delo)
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NATAKARICA RAZGLAŠENA ZA JUNAKINJO
T. A.
________________________________________
V času kriz, kot je tudi epidemija covida-19, tveganje za nasilje v družini še narašča. Čez lužo so za junakinjo razglasili natakarico, ki je s kosom
papirja rešila življenje trpinčenemu dečku. Ali potrebuješ pomoč, je zapisala po tistem, ko je videla fantiča v modricah, ki je tiho sedel za mizo v
restavraciji in ni smel jesti. Ko je deček prikimal, je natakarica stopila v akcijo in poklicala policijo. Po besedah mož v modrem je prekinila začarani
krog nevarne zlorabe otroka, s tem ko je pokazala pogum in skrb za dečka, ki ga prej nikoli ni videla. In pred nasilno družino nazadnje ni rešila le
enega, temveč dva mladoletnika.
Oči na peclje, nikoli ne veš, kje in kdaj lahko koga rešiš že s tem, ko ga vprašaš, če je OK.
(vir: Natakarica z listom papirja dečka rešila pred trpinčenjem - 24ur.com)

SVETOVNI DNEVI V
JANUARJU
______________________________________________________
_
E. S.
1. januar: SVETOVNI DAN MIRU
(vir. logo_465x320.png (465×320) (thuisbezorgd.nl))

To je dan, ko naj bi povsod vladal mir, takrat se prekinejo vsi
oboroženi spopadi.
Cilj mednarodnega dneva miru je, da se mes ljudmi razširi vest o tem,
da obstaja tudi svet, v katerem vlada mir.
16. januar: SVETOVNI DAN RELIGIJ
Ta svetovni dan je bil uveden leta 1950, obeležuje pa se ga po vsem
svetu vsako tretjo nedeljo v januarju.
Dan je namenjen spodbudi medverskega razumevanja.
19. januar: SVETOVNI DAN EDINOSTI CERKVE
Beseda Cerkev označuje skupnost kristjanov izhaja iz grške besede
kyriakon, ki pomeni “pripadajoči Gospodu”.
Oseba postane člen Cerkve s posebnim obrednim krstom.
29. januar: SVETOVNI DAN INDIGO OTROK
Indigo otroci so otroci, ki se razlikujejo od prejšnjih generacij.
Indigo otroci so imeli v šoli težave z zbranostjo, običajno so bili brez
koncentracije, saj jih je pouk dolgočasil.
31. januar: SVETOVNI DAN PROTI KAJENJU

(vir: https://3.bp.blogspot.com/)

Predstavlja posebno priložnost za vsako kadilko ali kadilca, da se
odloči za življenjsko spremembo - torej za življenje brez kajenja.
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LJUDJE IN NARAVA
Ž. H.
_________________________________________________________
ŽIVALI
Neskončno letečih pik (januar, 2020)
Meteorologi imajo res težko službo. Ko smo že mislili, da se ne morejo več
zmotiti, ker imajo vsepovsod merilne postaje in še satelitske posnetke za
povrhu, je ravno eden teh posnetkov povzročil precejšnjo zmedo. Radarska
slika padavin je namreč kazala, da se ameriškemu mestu San Diego s severa
bliža precej velik oblak, čeprav tisti dan niso pričakovali nobenih padavin.
In res, namesto nevihte je nad mesto priletel oblak pikapolonic. Na višini
med 1 in 3 kilometri nad zemljo so letele v krogu s premerom 130
kilometrov. Ta pojav je zelo nenavaden. Vsake toliko časa, kadar na
kakšnem območju pikapolonicam zmanjka hrane ali jim ne ustreza
temperatura, se zberejo in odpravijo na lepše. Tako obsežne selitve
pikapolonic kot je ta, še nikoli niso videli.
VIR: https://media.heartlandtv.com/images/ladybugs1.jpg

NARAVNE NESREČE
Tresoča katastrofa
Po vsej verjetnosti že veste, da je v decembru našo sosednjo državo
Hrvaško prizadel katastrofalni potres z magnitudo 6.3, za njim pa še veliko
drugih popotresnih sunkov, ki se pojavljajo še danes. Potres smo čutili tudi
v Sloveniji.
Kako pa pravzaprav nastane potres? Potres lahko nastane zaradi več
različnih razlogov. Močnejši potresi nastanejo zaradi premikanja
zemeljskih plošč, lahko pa tudi zaradi vulkanske dejavnosti ali plazov.
Potresu lahko določimo magnitudo, ki pove, kako močen je bil potres.
Poznamo 12 stopenj. Ljudje začutimo potres z magnitudo vsaj 3. Do sedaj
najmočnejši se je zgodil v Čilah, z magnitudo 9.5. Točko v zemlji, kjer se
lom začne imenujemo hipocenter, točko na zemeljski površini, ki pa je nad
hipocentrom, pa imenujemo epicenter. Potresov na žalost ne moremo
napovedati, medtem ko potrese pri vulkanskih izbruhih lahko. Po potresu,
ki se zgodi nad morjem lahko nastane cunami in hudo prizadene obmorska
mesta in kraje. Veda o potresih se imenuje seizmologija. V Sloveniji se je
najmočnejši zgodil leta 1511 z magnitudo 7.9 na Idrijskem. Potresi so ena
izmed najhujših naravnih nesreč, ki povzročijo ogromno škode.

Petrinja, 29. 12. 2020
VIR : https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQaPuXiM6E9G2vmLmvSufp0wUWGZKRcMNOkg&usqp=CAU

SVET
vir: https://www.google.si/search?q=kako+nastane potres

Mikroplastika v zraku
Verjetno ste že slišali za problem z mikroplastiko, čisto majhnimi delci
plastike, ki so jih našli že v zemlji, na dnu oceana, v ribah, v jedilni soli, v
vseh morskih sesalcih, v človeških iztrebkih in celo na Antarktiki. Ena od
nedavnih študij je pokazala, da povprečen človek na leto vdihne kar
121.000 skoraj nevidnih koščkov plastike. Mikroplastika so delci, veliki do
5 milimetrov, ki so prisotni vsepovsod. Veter lahko z morja v zrak prenese
do 136.000 ton mikroplastike na leto. Mikroplastika pride iz morja v zrak
preko mehurčkov, ki se skupaj z njo dvignejo na površje, kjer počijo, delci
pa uidejo v zrak. To se največkrat zgodi, ko valovi butajo ob obalo,
sproščeni mikrodelci pa se nato ujamejo v vetrove, ki pihajo nad gladino.
V oceane vsako leto spustimo približno 12 milijonov ton plastike, ki se
spremeni v mikroplastiko. To početje moramo spremeniti, preden bo
prepozno, saj plastika in mikroplastika uničujeta naravo, za vse to pa smo
krivi mi, ljudje.

vir: https://www.bing.com
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ŠOLSKI NASVETI
A. U.
Mislim, da si nas večina želi konec šolanja na daljavo in se vrniti v normalno življenje.
Ker imam tudi sama nekaj težav in predvidevam, da nisem edina, sem za vas pripravila
nekaj nasvetov:
➢ Poskusi se čim več učiti sproti, urejaj si zapiske in če česa ne razumeš, imaš
vedno možnost udeležbe dopolnilnega pouka, ki poteka preko teamsov.
Seveda pa so ti vedno na voljo tudi učitelji, tako da jih lahko kaj vprašaš.
➢ Ne uči se zadnji dan.
➢ Naredi si spisek snovi, ki jo lahko zapisuješ po alinejah, v miselnem vzorcu,
lahko pa tudi kar v povedih. Sam moraš ugotoviti, kaj ti najbolj odgovarja.
➢ Ko si delaš zapiske snovi, ne prepisuj neposredno iz zvezka, ampak si besede
zapiši tako, da jih boš ti lažje razumel. Opiši snov s svojimi besedami.
➢ Snov lahko pišeš iz glave, a prej se prepričaj, da so tvoji zapiski popolnoma
pravilni.
➢ Rešuj razne vaje na internetu, delovne liste … Ugotovi, kaj ti ne gre in to snov
ponavljaj in ponavlja.
Če ti težav ne dela snov, ampak nimaš motivacije, da narediš, kar moraš, ti priporočam
tehniko, ki jo uporabljam tudi sama: Pred učenjem si nariši tabelo, kjer na eni strani
zapisuješ svoje obveznosti oz. opravke, na drugi strani tabele pa »nagrade«. Te so
lahko prigrizek, sprehod, odmor za ogled televizije itd.
Skrbeti pa moraš, da se petminutni odmor ne spremeni v dvournega in na koncu ne narediš
nič.

vir: fotografija A. U.

ZANIMIVOSTI MESECA JANUARJA
B. G.
____________________________________________
Ime januar prihaja in rimskega boga Junusa, ki ga prikazujejo z dvema glavama. Z eno
glavo gleda nazaj na leto, z drugo pa naprej na novo leto.
V Veliki Britaniji imajo »Dry January«, v katerem otočane spodbujajo k prenehanju pitja
alkohola.
Januar je prinesel tudi konec havajske monarhije.
Zgodovinska imena za mesec januar so tudi »Wulfmonath«, kar je stara angleška beseda
za mesec lačnih volkov. Kralj Charlemange pa ga je klical »Wintermonth«, kar pomeni
mrzel mesec.
(vir: https://www.google.si/url)

NOVOLETNE ZAOBLJUBE
A. U.
____________________________________________
Novoletne zaobljube, vsi jih poznamo. Tradicija, ko si nas veliko zastavi cilj, ki ga bomo poskušali do konca leta izpolniti. Ampak …, ali se jih
res držimo?
Zbrali smo tudi nekaj novoletnih zaobljub, ki jih bomo delili z vami.
➢ Mija Bevc iz 5. b razreda, si je zadala cilj, da bo v letošnjem letu prebrala 100 knjig in vsak dan naredila nekaj za zdravo telo.
Vau, Mija, ti boš zagotovo postala bralka šole! To bi bil rekord med učenci daleč naokrog! Želimo ti, da ga dosežeš! Učitelji slovenščine
in knjižničarki šole bodo zelo navdušeni. Še sam Ivan Cankar bi dal ob takšnem podvigu klobuk dol.
➢ Njena sošolka, Zala Osojnik, pa si letos želi čim več brati z družino, spoznavati kraje po Sloveniji in da bi v vsaj šestih urah
izdelala lesen kipec.
Ni lepšega, kot brati z družino, kjer se stiskamo, beremo in se pogovarjamo! Želimo ti, da preberete čim več knjig skupaj in da vidite čim
več slovenskih lepot. Pa ne pozabi nam poslati kakšno dobro fotko 😉, jo bomo z veseljem objavili.
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Tudi pri osmošolcih smo se malce pozanimali o novoletnih zaobljubah. Nekaj jih je
povedalo, da si v novem letu želijo boljših ocen in ugotovitev filozofske resnice KDO SEM.
Želijo se preizkusiti v novih hobijih oz. novih interesih, preizkušanju novih stilov, iskanje
novih prijateljev, nove glasbe …
Nekaj obljub je letelo na izgled in izgubo teže …
Naše bralce bi želela le opomniti, da ne potrebujete spremembe v izgledu, saj je vsak človek
lep in poseben na drugačen način. Nikakor se ne smete primerjati s slikami, ki jih vidite na
družabnih omrežjih. Ne sili sebe v nekaj, kar nočeš početi, samo za to, da bi te ostali imeli
raje. BODI TO KAR SI!

PESMI MESECA
B. G.
_______________________________________
Očitno je božični duh decembra, prišel tudi v januar, zato je na
prvem mestu, po Bill Boardovih najbolj poslušanih pesmih
klasična:
Miriah Carey-All I want for Christmas
KLIK NA PESEM:
(527) Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition) - YouTube
Na drugem mestu iste lestvice pa je pesem, ki se zadnje čase pogosto vrti na tik toku:
24kGoldn ft. Iann Dior-Mood
KLIK NA PESEM:
(527) 24kGoldn - Mood (Official Video) ft. iann dior - YouTube

POPULARNA APLIKACIJA
E. S.
__________________________
TikTok je družabno omrežje, ki deluje preko mobilne aplikacije, ki jo lahko naložimo na telefon ali tablico.
Aplikacija izhaja iz Kitajske, nastala je leta 2016, leta 2018 pa se je združila z aplikacijo Musicial. ly.
TikTok lahko uporabljajo otroci stari vsaj 13 let, saj se pod videoposnetki lahko pojavijo tudi neprimerni in žaljivi komentarji.
Po nastavitvi aplikacije si moramo narediti svoj profil, to uporabniku omogoči, da njegove videoposnetke vidijo le sledilci, ki jih uporabnik sam določi.
Uporabniki aplikacije lahko pripravijo do 15 sekund dolge videoposnetke.
Posnetke je mogoče posneti v enem kadru ali pa jih sestaviti v več kadrov, ki lahko trajajo do 60 sekund, nato pa jim je mogoče dodajati učinke:
upočasnitev, pospešitev ...
Preko videa pa lahko uporabniki dodajajo glasbo in druge zvočne učinke.
Večina uporabnikov posname video, na katerem plešejo na različno vrsto glasbe, omogoča pa tudi petje, komične prizore ...
Če čez nekaj časa nočemo več uporabljati ter gledati videoposnetke, si lahko svoj profil in posnete videoposnetke tudi izbrišemo in od takrat na
aplikaciji ne bodo več vidni.
TikTok je lahko zelo zabaven

😊.

https://idiyaconsulting.com/3-ways-to-use-tiktok-for-business/
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VICI
B. G.
___________________________
Gorenjc
Zakaj ko Gorenjc umre, ga samo na pol zakopljejo?
Zato, da mu ni treba plačat za nagrobnik pa še sam si lahka rožice sadi.

Svetlolaske
Zakaj so svetlolaske moškim tako zelo všeč?
Ker se ob njih počutijo pametne.

Ribarnica
Kaj naroči ljudožerec v ribarnici?
Potapljača.

UGANKE
E. S.
_____________________________
1. Kaj je to, ko ima na riti lučko?
2. Iz pod vrha gledata dve zvezdici, vsakega vidita, sebe ne vidita.
3. Pod zemljo rije, pa ni krt, na vsakem koraku srečuje ga smrt.
4. Nima fantek kapice, kapica ima fantiča. Pri šumele sapice niso vzele kapice, vzele so fantiča.
5. Ježek ni, pa vendar pika, plašček nosi iz bodic, a pod njim se v tesni srajčki skriva, rjav okrogel stric.
6. To drevo plodove trde daje, če potico hočeš speči, prej razbij jih raje.
7. Trata z njo je posejana, zajčku je najslajša hrana. Le tri liste si obleče, štiri najdeš z malo sreče.
8. Beli zobje, pa še črni so vmes, trebuh raztegne, te vabi na ples.
9. Najprej v solati, nato zlate zvezde na trati, a na koncu ostanejo le še beli padalci.
REŠITVE UGANK BODO V NASLEDNJI IZDAJI!
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LITERARNI DEL
A. U.
________________________________
Z veseljem bi vam povedala kakšen verz ali misel o novem letu, a sama nisem najboljša pesnica, zato bom rimanje prepustila raje Pii Ramšak,
učenki sedmega razreda! Vas pa vse ljubitelje rimogojnic vabim, da napišete pesem in mi jo pošljete na e-naslov: alina.urbanc@os-sostanj.si

NOVO LETO
Na novo leto nebo žari.
V zrak polno raket prihrumi,
zato se nebo razsvetli.
V mestu še lučke gorijo
In se veselo smejijo.
Ko pa snega dosti ni,
zato babica zima poskrbi.
V novo leto vstopimo
brez skrbi,
Saj novo in boljše leto
Že pred nami hiti.
En, dva, tri
novo leto se nam
že sladko smeji
ter po sladkem diši.
Pa srečno novo leto,
vam še tale pesmica želi.

Ajda Dreu, 8.b

Pia Ramšak, 7. a
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Viri slik:
UGANKE:
https://www.bodieko.si/kresnicke-komunicirajo-v-svetlobnem-jeziku
https://www.bodieko.si/kostanj-za-zdravje
https://www.kaminata.net/forum/viewtopic.php?t=120813
http://stari.seniorji.info/ZANIMIVOSTI_Cas_je_za_regrat_
NASLOVNA SLIKA:
Bing
PESMI MESECA:
all i want to christmas is you - Bing images
https://pamojaeducation.com/blog/your-mood
ŠOLSKI NASVETI:
Tia Andrejc, 8.b

happy - Bing images
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