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Vir: https://www.alexander.lib.ia.us/hello-february/image_view_fullscreen

Uvodnik
KATJA MAJHEN, 8. C

Vir: https://www.os-sostanj.si/osoli/predstavitev/

Anketa o pouku na
daljavo z učenci
osmih in devetih
razredov

Pozdravljeni, KAJUHOVCI!
Verjamem, da ste komaj čakali na našo novo izdajo. Časopis,
je zelo zanimiv. Iz vsake izdaje je boljši in boljši. Upam, da so
vam naši članki zanimivi tako kot tudi nam, ki smo jih
napisali. Vseeno pa vas povabim, da si preberete tudi časopis
PIKSLI. Verjamem, da bo tudi ta vam všeč. Časopis je zelo
zanimiv, zabaven, poučen, aktualen ...
TIJA KOTNIK, 8. C
Dne 26. 1. je v šolo prišla 1.triada. No, tudi mi smo se jim
malce kasneje priključili v dobrih starih šolskih klopeh.
Anketo je rešilo 72
Ostanite zdravi in pazite nase ter na druge.
VELIKO ZABAVE OB BRANJU VAM ŽELIM!
"Veselo srce podarja zdravje, potrt duh pa suši
kosti."

Vir: https://www.shutterstock.com/search/back+school+quotes

učencev Osnovne šole
Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Večini
učencev je pouk na
daljavo všeč in z njim
nimajo veliko težav.
Veliko učencem pa dela
pouk na daljavo
neizmerne težave in skoraj
vsi menijo, da jim dajo
učitelji preveč dela.
Povprečno število
videokonferenc na dan je
3-4. Največ dela po
njihovem mnenju imajo
pri zgodovini, matematiki,
slovenščini in fiziki, kar je
razumljivo, saj so to zelo
pomembni predmeti.
Učitelji pa ne dajo dovolj
oziroma pravšnje razlage,
ki bi učencem prišla zelo
prav, saj se jim zdi, da jo
je premalo.

Ampak kar je bila težava
včeraj, je danes že rešitev smo zopet nazaj v šoli, juhu!
Tega smo vsi veseli.
Spraševanje na daljavo tudi
ni bilo preveč zahtevno in z
njim ni bilo prevelike
dodatne obremenitve. V živo
so spodbude veliko bolj
učinkovite!
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VICI
TIJA KOTNIK, 8. C

Zakaj blondinka pleše ob semaforju?
Ker misli, da je v disku.

PEPELNICA
VALENTINA ŠTRIGL,
8. C

Zakaj se blondinka v
trgovini plazi po kolenih?
Ker išče nizke cene.
Zakaj blondinka zlaga oblačila
na policijski avto?
Ker na njem piše police.
Zakaj ima svetlolaska pod
vzglavnikom vrečo sladkorja?
Zato, da sladko sanja.
Zakaj svetlolaska zažge radio?
Ker išče radio Ognjišče.
Vici o blondinkah so vedno zabavni, a z njimi ne želimo nič žalega vsem
tistim dekletom, ki imajo svetle, blond lase. Beseda še ni konj, zato se le
sprosti in nasmej.

SLOVENSKI OBIČAJI V
FEBRUARJU:
PUSTOVANJE

Vir: https://book.hr/valentinovo-pepelnica-isti-dan-sto-slaviti/

Pepelníčna sreda (kratko pepelníca) je
premakljiv praznik v katoliškem koledarju.
Praznuje se na sredo, 46 dni pred veliko nočjo. S
pepelnico se začenja postni čas - pepelnična
sreda je prvi postni dan. Cerkev je ta praznik
uvedla po letu 1091.
Bistvena značilnost pepelnice je obred
pepeljenja - posipanja s pepelom. Pri tem
obredu duhovnik vernikom na čelo s pepelom
nariše znamenje križa in zraven izreče besede:
Spreobrni se in veruj evangeliju!
ali tudi Spominjaj se, da si prah in da v prah se
povrneš!
Pepeljenje je bilo poznano že prej in v stari
zavezi zasledimo, da so se ljudje oblekli v
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KATJA MAJHEN, 8. C
Le kdo ne mara pustovanja, slovenskega
ljudskega običaja, ki preganja zimo in kliče
pomlad? Pustni teden ne predstavlja le časa,
ko se našemimo, temveč ima za slovenski
narod bistveno večji pomen. Ali še poznamo
prave pustne običaje in ali so se le-ti do
današnjega dne kaj spremenili?

Pustovanje je eden izmed najstarejših ljudskih
običajev, ki izvira iz časa pred krščanstvom.
Veselimo se ga vsi, o njem pa pravzaprav ne
vemo prav veliko. V Sloveniji je bilo pustovanje
prvič omenjeno v 17. stoletju, pred tem obdobjem
pa so predvsem po starem Rimu divjale grozljive
maske, ki naj bi predstavljale umrle prednike.
Naši predniki so ob tej priložnosti izvajali obrede,
s katerimi so častili pomladne sile in preganjali
ostanke zime. Verjeli so, da bo sam obred iz
dežele pregnal zle duhove, jo očistil temnih sil in
priklical toplo pomlad, v kateri se bo narava
ponovno prebudila. Pustovanje poteka v mesecu
februarju, pustni čas pa je »premakljiv«, kar
pomeni, da je odvisen od velike noči.

Pustna dneva sta torek in nedelja, 7 tednov pred
veliko nočjo. V rimskih časih so mesec februar
častili kot mesec »očiščevalnih« obredov,
povezovali pa so ga tudi z obdobjem, ko je po
mrzli zimi ponovno posvetilo sonce, narava pa se
je pričela prebujati. V to obdobje sodijo številne
šege in navade, ki jih bomo predstavili v
nadaljevanju. Nekoč so se v to opravo preoblekli
le neporočeni fantje, danes pa to več ni pravilo.

Največji ponos kurenta so robci, ki jih dekleta
tradicionalno podarijo najlepšemu kurentu,
zavežejo pa mu jih okrog pasu ali ježevke. Danes
pustnih kostumov običajno ne izdelamo sami,
temveč jih kupimo v trgovini. Redki otroci si
kostume izdelajo doma, s pomočjo mamic in
babic. Tudi maske se precej razlikujejo od tistih
nekoč.

Vir: https://novimatajur.it/cronaca/brez-pusta-v-spetru-negre-vec.html

Pust je masten okoli ust! Tudi običaj
pripravljanja krofov smo ohranili
vse do danes, čeprav so danes tudi
krofi obilnejši in napolnjeni z
okusno marmelado.

Eden izmed rekov, ki jih
povezujemo s pustovanjem, pravi:
»Za pusta morajo biti siti ljudje,
živina in duhovi«. Ljudje so v starih
časih verjeli, da bogato obložena
jedilna miza kar kliče po rodovitni
zemlji in bogatem pridelku. Tudi, če
je bila pri hiši revščina, je veljalo, da
se morajo ljudje v pustnem tednu
dobro najesti.

raševino in se potresli s pepelom. Križ pa je
znamenje premagane smrti (Jezusova smrt na
križu). Pepeljenje vernike spominja, da smo vsi
ljudje zapisani smrti, spokornost pa je prvi
korak na poti k vstajenju.
Pepelnica je uvod v postni čas, v katerem naj bi
se verniki moramo odrekli grehu in se pripravili,
da s Kristusom vstanejo k novemu življenju.
Pepelnična sreda je (tako kot veliki petek) dan
posta in zdržka mesa.
Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Pepelni%C4%8Dna_sreda

Tudi v povezavi s krofi obstaja rek,
na katerega smo danes že pozabili,
pravi pa tako: »Če se za pusta ne
bomo najedli krofov, se poleti ne bo
sušilo seno!«

Ni povsem jasno, od kod izvirajo
krofi. Medtem ko mnogi menijo, da
so jih poznali že v antiki, so drugi
prepričani, da krofi izvirajo z
Dunaja. Slovenci smo njihovo ime
zagotovo izpeljali iz nemške besede
»Krapfen«. Menda o nastanku
krofov obstaja tudi legenda, ki pravi,
da je nesrečno zaljubljena kuharica
testo za kruh namesto v pečico vrgla
v vročo mast in tako so nastali krofi.

Različni kraji v Sloveniji imajo
različne običaje, pustovanje pa
pogosto povežemo z mestom Ptuj,
kjer
poteka
edinstveno
in
najbogatejše
mednarodno
pustovanje v Sloveniji, s katerim
povezujemo tudi kurente. Kurentu
pravimo tudi korent, gre pa za
značilni pustni lik, ki izvira s Ptuja,
Dravskega polja in okolice. S
svojim poskakovanjem in truščem,
ki ga zganja z velikimi kravjimi
zvonci, iz dežele odganja zimo in
zlo, vanjo pa kliče pomlad in bogato
letino.
Kurentova »obleka« je izdelana iz
ovčje kože, okrog pasu ima pripete
zvonce, na glavi ima grozljivo
masko, na nogah pa gamaše.
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NIKA ŠOLINC, 8. c

Med zaprtjem je tako spoznal
slepo ječarjevo hčer, se vanjo
Valentinovo je praznik svetega Valentina, ki pa se praznuje zaljubil in ji dan pred
14. februarja. V nekaterih kulturah je sicer bolj znan kot dan usmrtitvijo
zaljubljencev, dan na katerega si pari izmenjajo manjše
z barvo iztisnjeno iz vijolic,
pozornosti ali pa draga darila v znak ljubezni. V svetu pa
saj črnila namreč ni imel
nasploh velja romantična legenda, ki pravi, da je Valentin na napisal sonet. Nekateri
skrivaj, po tem, ko je kralj prepovedal poroke in zaroke,
pravijo, da je zaradi njegovih
poročal vojake in njihove izbranke in zato bil obsojen na smrt. besed spregledala. Čeprav je
bila njuna ljubezen kratka, pa
njuna zgodba še dan danes
navdušuje mnoge
zaljubljence.
Seveda drži, da si moramo
ljubezen izkazovati celo
leto, ampak dejstvo je, da
brezčasna vrtnica ali katero
koli drugo prikupno darilo,
vedno
TIJA KOTNIK, 8. C
Govorijo
že o izgubljeni
Učitelji razmišljajo, kako bi na daljavo
razveseli
obdarovance
in
generaciji. V torek,
9. 2.
opravili praktični pouk, ampak vsi
ljubezen
2021, oživi
so tudi
štrajkaliValentina in
Učenci srednjih šol še ostajajo za domačimi mizami.
učenci nimajo potrebnih pripomočkov.
njegove
izbranke,
se upirali,
da se da bo Medtem pa srednje šole vabijo bodoče
Dijaki frizerske, kuharske, zdravstvene šole … prakse oziroma
čeprav
je
lahko gorela
vrnejo zavedno,
nazaj v šolo.
S sedijake,
niso imeli skoraj nič. Naučiti se morajo praktičnih
da se udeležijo spletnih
zdela
na
tem
namenom
se
niso
stvari in učitelji točno zaradi tega vztrajajo in si
informativnih dnevov, ki so potekali v
videz
kratka.
udeležili
videokonferenc,
ki
želijo, da bi se tudi vsi dijaki srednjih šol vrnejo nazaj
petek, 12. 2. 2021, in soboto, 13. 2.
Vir: https://sl.ihappynewyearwishes.com/1550-valentines-day.html
so
jih
imeli
predvidene
za
v šolo.
2021.
tisti dan, saj si želijo
vrnitve v šolo.

PRAKTIČNI POUK NA DALJAVO?

https://www.dnevnik.si/1042872714
https://fizioterapevtika.si/
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SHIFFRINOVA ZA RAZRED BOLJŠA OD TEKMIC ZA
PRVI NASLOV SVETOVNE PRVAKINJE V KOMBINACIJI
KATJA MAJHEN, 8.C

Na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo so dekleta opravila z naporno alpsko kombinacijo, ki je na koncu prinesla
pričakovan vrstni red pri samem vrhu. Svojega prvega naslova svetovne prvakinje v omenjeni disciplini se je razveselila
ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin, srebro je odšlo na Slovaško k Petri Vlhovi, bronasta pa je bila Švicarka Michelle Gisin.
Najboljša Slovenka je bila tokrat Maruša Ferk na 10. mestu, Meta Hrovat pa je v slalomskem delu odstopila.
Slovenski predstavnici sta bili tokrat v solidnem položaju za dober dosežek. Maruša Ferk je že v dopoldanskem delu
preizkušnje pokazala, da, če se ji 'sestavijo' določeni elementi, lahko odsmuča na zelo spodobni ravni. Po 9. mestu v
superveleslalomu je v slalomu napadla na vso moč, toda že pri tretjih vratih je storila manjšo napako, ki jo je vrgla iz želenega
ritma. Na koncu je 32-letna Blejka zasedla solidno 10. mesto z dobrimi petimi sekundami zaostanka za Shiffrinovo. Višja
pričakovanja je imela tudi naša druga predstavnica Meta Hrovat, ki je bila v slalomu na zelo dobri poti do vidnejšega rezultata,
a je le nekaj vrat pred ciljem storila napako in odstopila. Superveleslalom je 22-letna Kranjskogorčanka končala na 17. mestu
Končni vrstni red ženske alpske kombinacije:
1. M. Shiffrin (Zda) 2:07,22
2. P. Vlhova (Svk) +0,86
3. M. Gisin (Švi) +0,89
4. E. Curtoni (Ita) +2,35
5. R. Siebenhofer (Avt) +2,81
6. M. Bassino (Ita) +3,54
7. L. Gauche (Fra) +3,64
8. E. Ledecka (Češ) +4,12
9. R. Mowinckel (Nor) + 4,93
10. Maruša Ferk (Slo) +5,04
Odstop: Federica Brignone, Meta Hrovat (Slo) ..

VIR: 24.ur.com

Nika Križnar v Hinzenbachu znova le za Saro Takanaši
Nika Šolinc, 8.c

VIR: 24.ur.com

Po sobotni je tudi nedeljsko tekmo smučark skakalk za svetovni pokal v Hinzenbachu dobila Japonka Sara Takanaši, ki je za 3,1
točke ugnala najboljšo Slovenko Niko Križnar. Nika Križnar je v soboto za las ostala brez zmage, tokrat je bilo slavje
Sare Takanaši prepričljivejše. Tokrat si je Japonka, ki je Križnarjevi na sobotni tekmi za pičle 0,4 točke speljala zmago, že v
prvi seriji zagotovila najboljši položaj za finale in suvereno dosegla že 59. zmago v karieri.
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LJUBEZEN, KI TE PREVZAME
Pisala bi o ljubezni,
tisti, ki te prevzame.
To bi pomenilo,
da bi ji morala
na stežaj odpreti vrata.
Da bi morala njemu pustiti,
da stopi skoznje.
Potem pa pisalo raje odložim
in se jih odločim zapreti.
Tako se počutim najbolj varno
Nika Šolinc

.

Vir: https://www.oprahmag.com/life/relationships-love/a29894153/when-to-say-i-love-you/

TO, KAR SEM
Zanemarjam glasove,
ki mi svetujejo, naj se primerjam
in najdem nekaj, kar že obstaja.
To, kar sem
in to, kar si želim
je čisto nasprotje od tega,
kar lahko najdem.
To, kar sem
in to, kar si želim
moram oblikovati sama.
Nika Šolinc

https://www.amazon.com/Demons-In-My-Head-Explicit/dp/B083Z2GL5Q
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Razstava Šoštanj na starih razglednicah
Na Trgu svobode je od 20. 1. 2021 na ogled plakatna razstava Šoštanj na starih razglednicah.
Gre za prvega v nizu dogodkov, ki jih bodo v letošnjem letu na šoštanjski občini pripravili v počastitev 110. obletnice
pridobitve mestnih pravic.
Predstavljenih je 44 razglednic iz 2. izdaje knjige dr. Toneta Ravnikarja Pozdrav iz Šoštanja – mesto na starih razglednicah, ki
je ob obeh izdajah naletela med Šoštanjčani na izjemno topel sprejem.
Izvirniki razglednic, predstavljenih na razstavi, so iz zasebne zbirke Zvoneta Antona Čebula. Del bogate zbirke starih razglednic
Šoštanja, ki jih hrani Zvone Čebul, velik poznavalec in ljubitelj svojega kraja, je bil javnosti prvič predstavljen leta 1988 na
razstavi v Šoštanju. Po mnenju poznavalcev stroke je Čebulova zbirka šoštanjskih razglednic najpopolnejša takšna zbirka v
Sloveniji.
Razstava je razdeljena na več tematskih sklopov, največji poudarek pa je namenjen razglednicam iz začetka 20. stoletja, iz
obdobja torej, ko je Šoštanj postal mesto.
Ob razstavi, ki bo na ogled do konca aprila, bo spomladi potekal spremljevalni program z ustvarjalnimi delavnicami za skupine
predšolskih otrok.

Slika: Katja Majhen, urednica časopisa KAJUHOVC
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Slovenska igralka vložila prijavo, spolno naj bi jo nadlegoval
profesor igre
Dramska in filmska igralka Mia Skrbinac je na ljubljansko univerzo vložila prijavo o spolnem nadlegovanju.
Kot pravi, jo je v času študija na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo dve leti spolno
nadlegoval znani igralec in profesor igre. Dekan Tomaž Gubenšek napoveduje ostre ukrepe.
Igralka je za oddaji Tednik in Dnevnik na Televiziji Slovenija opisala, da je profesor, ki ga sicer poimensko ne
izpostavi, med letoma 2014 in 2016 izvajal psihično in fizično nasilje, tako na urah igre, zapakirano v študijski
proces, kot tudi zunaj predavalnice, na hodnikih. "Čakal me je pred vrati toalete, v internem baru Drame, pa še
kje, je povedala. Med študijem o tem ni zmogla spregovoriti. Njena tedanja sošolka Sara Lucu je za televizijo
potrdila, da se je tako dogajanje res dogajalo.
Njeno javno izpoved po poročanju TVS podpirajo nekatere znane igralke in igralci. Izraba pozicije moči je huda
oblika manipulacije in kot taka moralno in etično seveda nesprejemljiva, je poudarila igralka Nataša Barbara
Gračner, ki je tudi profesorica na akademiji. Igralec Saša Tabaković pričakuje sankcije: "Moje pričakovanje
je, da bo akademija prioritetno zaščitila žrtve, da bo zelo dobro ugotovila, kaj se je v resnici dogajalo, in da
bodo profesorji, ki so bili v ta pojav vpleteni, sankcionirani."

Študentska raziskovalna skupina Rezistenca na podlagi raziskave med 1500 študentkami in študenti ugotavlja,
da se vsak deseti vprašani sooči s situacijo spolnega nasilja. Tudi pri tistih študentkah, ki so nasilje prijavile, se
njihovih prijav ni jemalo dovolj resno, je pojasnila predstavnica skupine Rina Pleteršek. Zahtevajo
sistematično ureditev tega področja na ravni univerze in države. Žrtve ne smejo čez kalvarijo, skozi katero so
šle študentke na Filozofski fakulteti. Vir: https://www.24ur.com/video/62513486

Vir: https://www.24ur.com/popin/domaca-scena/odziv-slovenskih-igralcev-na-obtozbo-o-spolnem-nadlegovanju-mie-skrbinac-nisi-sama.html
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UČENKIN DELOVNI TEDEN NA DALJAVO
Moje ime je Nika in hodim v 7. razred OŠ Šoštanj. Živim v hiši skupaj s svojimi starši ter mlajšim
bratom. V šoli obiskujem nekaj zanimivih dejavnosti in imam tudi kar nekaj hobijev, ki se jim rada
posvečam v prostem času. Tega je zdaj veliko, saj smo doma in tudi sam pouk poteka na daljavo, to pa
zaradi situacije, ki nam je že vsem dobro poznana.
Med tednom skoraj vedno vstanem ob dvajset čez sedem. Nato se uredim in pozajtrkujem. Za pouk grem
navadno delat okoli osmih. Skoraj vsak dan imamo z razredom po najmanj 2 sestanka na aplikaciji MS
Teams. To je aplikacija, s katero si pomagamo za lažje komuniciranje na daljavo. Navadno se držim kar
šolskega urnika, takšnega, kot ga imamo v šoli za pouk. Za pouk vsak dan navadno delam do pol enih,
nato pa sledi čas kosila.
Za tem običajno sledi nekaj prostega časa, ki je pri meni zelo različen. Rada berem knjige, grem ven na
daljši sprehod ali pa slikam ter ustvarjam… Okrog štirih popoldne sledi še kaj manjšega dela za šolo, ki
mi ga ni uspelo narediti v času pouka. Velikokrat gre le za krajše učenje ali kaj podobnega. Potem si
pripravim zvezke za naslednji dan pouka, običajno si jih dam le na bolj pregledno mesto, da mi jih
zjutraj ni treba iskati. Čas večerje pri meni nastopi okoli pol sedme ure zvečer.
Ob večerih imam zopet nekaj prostega časa, ki ga včasih preživim na telefonu. Velikokrat si rada
ogledam mladinsko oddajo Firbcologi. Dobro uro in pol pred spanjem berem knjigo. V delovnem tednu
grem v posteljo ob pol desetih.
Med vikendom vstajam ob devetih. Takrat gremo z družino običajno na naš vikend, na katerem je
trenutno slab meter snega. Tam veliko časa preživimo zunaj na snegu. Svoje aktivnosti v življenju rada
preživim čimbolj z užitkom ter zabavno, da je lahko vsak trenutek res nepozaben.
NIKA OGRIN, 7. A

Slika: https://unsplash.com/s/photos/study (izbrala NIKA OGRIN)

Slika: https://er.educause.edu/blogs/2020/8/creating-emotional-engagement-in-online-learning ,
(izbrala NIKA OGRIN)
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Anketa za učitelje o pouku na daljavo
KATJA MAJHEN, 8. C
Najprej bi se rada zahvalila vsem učiteljem za njihovo sodelovanje pri anketi. Povzela bom najpogostejše odgovore, na
katere so učitelji OŠ KDK Šoštanj odgovorili.
Učitelji za iskanje virov o določeni snovi porabijo:
- večina učiteljev 2-4 ure na dan
- 1 učitelj 1-2 uri na dan
- 1 učitelj/ica pravi odvisno od snovi
Vsi učitelji pravijo, da komaj čakajo, da se vsi vrnemo v šole. (Sedaj smo vsi v šoli, zaenkrat 😉.)
Pred vrnitvijo v šolo so učitelji povedali, kdaj mislijo, da se bomo vsi učenci vrnili v šole:
- marca ali aprila
- ne pred zimskimi počitnicami
- upam, da čim prej

Kje najdejo motivacijo za delo:

-

delo je življenje in življenje je delo
more se nam ljubiti
predstavljam si svoje učence, ki verjetno še težje najdejo motivacijo ter se potrudim za njih
v glavnem se mi vedno ljubi
branje dobre knjige, spomini na potovanja, sprehod v naravo
veliko mi pomeni, da imam sama občutek, da sem delo dobro opravila
tudi če se mi ne da, vem, da bom po opravljenem delu zadovoljna
motivacijo mi dajejo učenci in starši
da me na drugi strani čakate učenci
vsako delo te še vedno čaka, zato je bolje, da ga naredim čim prej
kar se mora, ni težko
odgovornost do sočloveka, do znanja in do dela
dolžnost opraviti delo

Kaj poučujete?
-

športno vzgojo
zgodovino
geografijo
matematiko
biologijo
kemijo
naravoslovje
glasbeno umetnost
razredni pouk
tehniko in tehnologijo
slovenščino

ŠE ENKRAT SE VSEM UČITELJEM IN GOSPE RAVNATELJICI
ZAHVALJUJEM ZA SODELOVANJE IN VSEM UČITELJEM ŽELIM
USPEŠNO DELO IN LE TAKO NAPREJ.
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MATERNI JEZIK
VALENTINA ŠTRIGL, 8. C

Spoštovani!
Sem Valentina, učenka osmega razreda OŠ. Danes bi vam rada povedala nekaj o maternem jeziku. Lahko mi kar prisluhnete.

MATERNI JEZIK
Marsikdo se sprašuje, kaj je to materni jezik. Ti jaz povem, kaj je to?
Materni jezik je jezik, ki te ga nauči mama in ta jezik si vedno zapomniš. Temu jeziku z drugo besedo tudi rečemo tudi prvi
jezik in ga govorijo tudi naši starši.
21. februarja praznujemo mednarodni dan maternega jezika, kar je bilo nedavno.
Upam, da ste se spomnili na slovenščino 21. februarja 😊.
Namreč za Slovence in vse narode je materni jezik temeljna kultura.
Slovenci smo že od nekdaj govorili še kakšen drug jezik poleg maternega. V zgodovini naroda je bila najpogostejša pri nas
nemščina, saj smo bili pod politično oblastjo avstrijske monarhije Habsburžanov. V sodobnem času pa se učenci najpogosteje
učimo angleščino.
Cilj EU pa je, da bi vsak Evropejec aktivno govoril dva tuja jezika (najpogosteje angleščino, nemščino, francoščino).
V Evropski uniji imamo 24 uradnih jezikov, nekaj jih bom naštela, to so:
slovenščina
nemščina
italijanščina
flamščina
hrvaščina
bolgarščina
španščina
madžarščina

angleščina
češčina

slovaščina
francoščina

Slika: PPT predstavitev od KATJA MAJHEN 8. C, urednica časopisa KAJUHOVC
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PSI IN NJIHOVO ŽIVLJENJE
KATJA MAJHEN, 8. C

Danes bom povedala svojo izkušnjo z mojo skoraj dvoletno psico TAČKO. Marsikoga je zanimalo, tako da sem na vašo
željo napisala ta članek. No, kot sem povedala, imam doma nemško ovčarko po imenu TAČKA. Psi so živali in tudi oni
imajo svoja čustva in niso roboti. Ampak preden si sploh omisliš svojega novega ljubljenčka, si zastavi ta vprašanja, ki
sem si jih jaz pred letom in pol, preden sem kupila mojo psičko TAČKO.
Kolikokrat na dan ga pelji na sprehod?
Moj odgovor je vsaj 3-krat na dan, jaz jo peljem 4-krat na dan.
Kaj moram kupiti?
Krtačo, povodec, ovratnico, igrače, vrečke za iztrebke, oprsnico, šampon, posodo za vodo in hrano …
Ali ga bom peljal v pasjo šolo?
Moj odgovor je DA, če želiš svojega psa naučiti manir in pravil pri hiši.
Čeprav pravimo, da bi psi naj živeli po svoji življenjski dobi, je to malokdaj res. Psi pogosto živijo od tega, koliko časa na dan
mu posvetiš, ali mu daš dovolj hrane, ali ga vodiš na sprehod vsak dan …
Sama imam doma zelo aktivno pasmo in potrebuje veliko pozornosti. Tačka je res zelo aktivna. Jaz sem njena lastnica in
vodnica. Biti psu vodnik pomeni, da te vedno uboga, vedno te ima najraje, si njegov oče in mama hkrati … Priznam pa, da
nemški ovčarki pri 15 letih biti vodnik ni enostavno. Ampak jaz in Tačka sva najboljši prijateljici, imava zaupanje med psom in
vodnikom. Mojo TAČKO je velikokrat treba česati in priznam, da ni enostavno.
Kupila sem jo pri svojih 12 letih in pol. Dva meseca kasneje sva skupaj hodili na treninge in opravili malo šolo v Kinološkem
društvu Velenje. Sedaj delava nadaljevalni tečaj oz. B-program.
Spodaj delim z vami nekaj slik moje TAČKE. Upam, da sem vam kaj pomagala.
Če me zunaj kdaj srečate, me z veseljem pocukajte za rokav in boste lahko spoznali mojo Tačko. Obe bova veseli.
Več pa v naslednji izdaji. ADIJO, KAJUHOVCI!
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4. izdaja se od vas poslavlja in upam, da boste prebrali tudi vse
naslednje izdaje. Komaj čakamo in upam, da tudi vi, dragi
KAJUHOVCI. Adijo in berite nas v 5. marčevski izdaji.

Pa bo pomlad prišla
z oblaki šumečimi,
pa bo pomlad prišla
z rožami rdečimi,
s tistimi rosnimi,
mladimi rožami…
O, kak se po rožah
toži mi!
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