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PIKSLI

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 prelistali, kaj prebrali in
da vam bo všeč.
Želim vam lepo, poučno in zanimivo branje!

Vir: nasdaq.png (476×402) (iikabu.com)

USTVARJALCI ČASOPISA
Ekipo Piksli sestavljamo:
Alina Urbanc (A. U.)
Bor Golob (B. G.)
Živa Heindl (Ž. H.)
Emma Sovič (E. S.)
Tia Ana Andrejc (T. A.)
Ob posameznem članku je
zapisana kratica avtorja članka.
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PROSTOVOLJCI SE BODO
IZPOSTAVILI VIRUSU …
___________________________________________________________________
A. U.
Ker smo že vsi počasi siti Covid-19,
zdravniki in znanstveniki poskušajo vse v
svojih močeh, da ga čim prej ustavijo,
tokrat, izvajajo študij, katerega cilj je
ugotoviti odziv virusa z imunskim
sistemom in okolico. To ugotavljajo s
pomočjo premišljeno izbranih 90
prostovoljcev, za katere so skoraj
prepričani, da so možnosti, da bodo zboleli
z hujšo obliko virusa, zelo majhne.
Prostovoljce bodo izpostavili virusu in jih
spremljali ves dan in skrbeli za njih.
Dobivajo nekaj pritožb, in sicer da virus, ki
se ga nalezejo v laboratoriju, zagotovo ni
tako neveren kot tisti v dejanskem okolju in
da bi to vodilo do netočnih rezultatov, ki bi
ljudem vlivali lažno upanje, saj poskus
vendarle izvajajo na mladih in popolnoma
zdravih ljudeh, ki bodo po vsej verjetnosti
imeli drugačno reakcijo kot starejši. A ni
prvič, ko je takšen študij v teku, saj so
izvajali podobne poskuse na gripi ipd.
Vir: STA; Na Otoku začeli študijo z namerno
okužbo prostovoljcev s koronavirusom (11. 3. 2021)
Vir: Raziskava in koronavirus - Bing images

MED NAJBOLŠIMI
UČITELJI SVETA
LETOS TUDI
SLOVENSKA
UČITELJICA
T. A.
Pet izjemnih učiteljev se je v Sloveniji
potegovalo za nagrado, vstopnico za
potovanje v Pariz, kjer bi se potegovali za
najboljšega učitelja sveta. Učiteljica, ki vsak
dan pri svojih učencih išče nove poti do
znanja, in je na tekmovanju za naj učitelja
Slovenije premagala svoje konkurente, je
Nina Jelen, ki poučuje 5. razred na Osnovni
šoli Ivana Škravce v Zagorju ob Savi.
Naj učitelj leta 2020 je bil Indijec Ranjitsinh
Disale, ki je dejal: »Učitelji spreminjamo
življenja otrok z mešanico krede in izzivov.«
In res je tako. Učitelji so velik del našega
življenja. Dajejo nam izzive, pri katerih je
potrebno vložiti trud, da jih rešimo.
Resničnih in preverjenih podatkov, kako
sodniki izbirajo naj učitelja, žal nisem našla.
Lahko pa se vprašamo naslednja vprašanja:
1. Katere so lastnosti dobrega učitelja?
2. Kdo te v šoli navdihuje?
3. Kaj je tebi pri učitelju pomembno?

Učiteljica Nina Jelen je učiteljica petega
razreda.
Vir: slovenska učiteljica - Bing images

RAZISKUJEMO
MARS
A. U.

Pred kratkim je na rdečem planetu – Marsu,
pristalo plovilo, ki bo na poti nazaj s sabo
prineselo slike iz Marsa, ki bi nam lahko
prikazali podatke, ki jih do zdaj še nismo
mogli odkriti. Polet se je zgodil 18. 2. 2021 in
vse je bilo v živo dokumentirano z začetnim
programom, kjer so gledalcem vse razložili in
okoli 22:00 se je vzlet začel.
Delo je bilo zelo stresno za vse delavce na
Nasi, a ker plovilo ni imelo živih potnikov,
nihče ni bil v nevarnosti.
Programu, naznanitvi pristanka in seveda ob
velikem veselju in praznovanju je sledil
nastop, priredbe pesmi svetovno znanega
pevca, z naslovom 'Life on Mars?', kar pa v
prevodu pomeni 'Življenje na Marsu?'. Nekaj
slik z Marsa že imamo, pričakujemo pa jih
lahko še več!

STRAN 2

PIKSLI

MAREC 2021 // DAN / /5. ŠTEVILKA IZDAJE

SAMOZAVEST IN VPLIV DRUŽBE NANJO
Dejstvo je, da svoje samozavesti ne
Ampak pomisli, če se osredotočimo na samozavest glede
moraš spremeniti čez noč in da je na stila oblačenja, ti ni všeč, kadar ljudje o tebi govorijo grdo,
Samozavest. O samozavesti si gotovo že veliko njej potrebno delat več časa, predvsem zato slabo mnenje o določeni osebi zadrži zase, saj nikoli ne
slišal in veš, da ima družba na samozavest velik če imajo mnenja ljudi nate zelo velik veš, kako nizko samozavest ima v resnici oseba, o kateri
govoriš. Tvoje mnenje lahko nekoga zelo prizadene, zato se
vpliv. Veliko ljudi me sprašuje, kako to da sem vpliv. Če se gre npr. za oblačila, je
sama tako samozavestna in od kje mi ta »moč«, mogoče boljše, da oblečeš najprej samo lahko kdaj tudi ugrizneš v jezik in svojega grdega mnenja ne
en »nenavaden« kos in ne vse naenkrat, poveš.
da se lahko postavim zase.
Moj odgovor je, da moja samozavest še zdaleč saj se boš takrat tudi ti počutil/počutila
ni takšna, kot si želim, da bi bila in da na njej še bolj sproščeno in boš verjetno vedela, Upam, da sem ti pomagala in bo tvoja samozavest kmalu na
vedno delam in se trudim, da bom nekega dne kaj pričakovati, ko boš oblekla celoten visokem nivoju! 
lahko čisto preslišala vse besede, ki jih imajo »outfit«.
Če gre za izražanje mnenja, pa ti
drugi za povedati o meni.
nimam kaj veliko za svetovati. Tudi če
si »samo otrok«, imaš pravico do
izražanja svojega mnenja. Tudi tvoje
mnenje šteje! Si prav tako človek in si
imaš prav tako kot odrasli pravico
ustvariti svoje mnenje in ga nato
izražati.
T. A.

Vir: samozavest - Bing images

MOTORJI SO PONOVNO
ZAHRUMELI
B. G.
V marcu se začenjajo tudi športni oktanski spopadi. Eden izmed priljubljenih
je tudi MOTO GP. V letu 2021 je predvidenih 20 dirk, od tega pa so že 19-im
od teh razkrili prizorišča. Po kar 40-ih letih se bo spet pojavila Finska, ki bo
gostila elitni motociklistični razred.
Portugalski Portimao, Indonezijo in rusko dirkališče Igora Drive, je le nekaj
destinacij, kjer bodo drveli motorji.
Sezona se bo tradicionalno začela v Katarju, in sicer 28. marca, veliki
zaključek sezone pa se bo zgodil 14. novembra v VN Valencije.
Želimo vam obilo motorističnega adrenalina ob spremljanju dirk MOTO GP.
Vir: www.cyclenews.com
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LJUDJE IN NARAVA
Ž. H.
______________________________

SKRIVNOSTNI KOVINSKI MONOLIT
Pred nekaj meseci so v zvezni ameriški državi Utah opazili nenavaden, nekaj metrov
visok kovinski monolit, ki so ga nato našli še na vrhu gore Pine mountain v Kaliforniji
in v Romuniji. Monolit se je pred nekaj meseci pojavil tudi v Sloveniji. Kdo ga je
prinesel ali kako bi lahko nastal, še ni znano. Monolit čez nekaj časa izgine in se pojavi
na drugi lokaciji. Nekateri ljudje domnevajo, da gre za Nezemljane, ki bi iz neba lahko
spuščali te monolite, čeprav so znanstveniki odkrili, da naj bi bil na mesto pripeljan po
tleh. V Sloveniji se je pojavil kar dvakrat, in sicer v Prlekiji in Kamnici pri Mariboru.
Za postavljanje teh monolitov je najprej krivdo prevzela skupina umetnikov iz ZDA,
čeprav bi bilo nemogoče v tako kratkem času narediti toliko monolitov na različnih in
nedostopnih krajih sveta, zato so to možnost opustili. Nenavadni monoliti so še vedno
velika skrivnost in velik izziv za znanstvenike.
Vir:
https://www.google.si/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dnevnik.si%2F1042944885&psig=AOvVaw3oinPbLXvVcOccwL_yQiHD&ust=1615576694059000&source=image
s&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiagbn6qO8CFQAAAAAdAAAAABAD (11. 3. 2021)

CVETNI PRAH
Končala se je zima in začela pomlad. Vsa narava se je začela razvijati, živali prebujati
iz zimskega spanja, prav tako pa so začele cveteti rastline. Ko rastline cvetijo in jih
oprašujejo čebele, se v zrak spušča veliko cvetnega prahu. Cvetni prah je rumene
barve in zelo majhen. Včasih ga je toliko, da ga lahko opazimo na nekaterih
površinah. Je edini izvor beljakovin za čebele, zato je za njih zelo pomemben.
Cvetni prah pa povzroča velike težave nekaterim ljudem, ki imajo alergijo nanj.
Največ ga je v zraku ko dežuje ali ko je jutro. Takrat človek veliko kiha, ga srbijo oči,
se solzijo, pojavi se kašelj in zamašen nos. Alergija se največkrat pojavi, ko smo v
bližini trave, dreves, rož, predvsem pa sena.
Veter prah raznaša po zraku.
Alergija pa se ne pojavi le spomladi, temveč se lahko pojavi tudi poleti in jeseni.
Alergija na cvetni prah ni ozdravljiva, lahko pa jo omilimo. Alergijsko reakcijo
omilimo z zdravili, ki nam jih predpiše zdravnik, priporočeno pa je imeti zaprta okna,
redno umivanje las in hišnega ljubljenčka, saj se ob sprehodih na dlaki nabere
ogromno cvetnega prahu, po preiskavah sodeč pa naj bi se alergija omilila tudi z
uživanjem rib in zelenjave kot so paradižnik, jajčevci in bučke.
Vir:
https://www.google.si/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dpig_sheiHmM&psig=AOvVaw0_Ah8OlDZERJpNsFv1yjCD&ust=16167816175
16000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCHhJqDzO8CFQAAAAAdAAAAABAK (17. 3. 2021)

OPRAŠEVALCI RASTLIN
Če ne bi bilo teh zelo majhnih, a pomembnih živali, človeštvo ne bi moglo preživeti. Opraševalci
rastlin so čebele, metulji, čmrlji, ose, ptiči, pa tudi netopirji in še več. Nekatere rastline oprašuje kar
veter, ki nosi cvetni prah po zraku. Tem rastlinam pravimo vetrocvetke. Večino vseh rastlin
oprašujejo žuželke, predvsem čebele. Tem rastlinam pravimo žužkocvetke.
Čebele in rastline so med seboj v sožitju. Čebela namreč nabira pelod, iz katerega naredimo med.
Ko leta od cveta do cveta, na vsak cvet prenese nekaj zrn peloda, tako pa se rastlina oplodi, na njej
pa se začne razvijati plod.
Če ne bi bilo opraševalcev, bi se oplodilo veliko manj rastlin in tako ne bi bilo dovolj hrane za vse.
Čebele so vedno bolj ogrožene in jih je vedno manj. Smrtno nevarno za njih je škropljenje rastlin,
saj zaužijejo ta strup, ko pridejo v stik s škropljeno rastlino. Pravijo, da bi lahko človek brez čebel
zdržal le 4 leta. 20. maja praznujemo svetovni dan čebel, kjer se seznanimo s pomembnostjo čebel
za naše življenje.
Vir: https://www.google.si/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsl.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25C4%258Cebele&psig=AOvVaw3m4enBHaPAJ9pSgXCvpOQ&ust=1616785619957000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOC3mIKSzO8CFQAAAAAdAAAAABAD (20. 3. 2021)
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KOTIČEK ZA POMOČ
A. U.
______________________________________________
Življenje je polno vzponov in padcev. Polno lepih, žalostnih, jeznih … trenutkov.
V našem časopisu Piksli, smo se odločili, da bomo odprli »KOTIČEK ZA POMOČ«.
Pišete nam lahko na:
- mail (piksli.oskdk@gmail.com)
- instagram profil (@piksli.oskdk)
Vsi trenutki, tako lepi kot žalostni, bodo v našem časopisu objavljeni anonimno, razen če boste specifično želeli drugače.

Kdaj in kako iskati pomoč UREJANJE
Kot ste morda že opazili na našemu Instagram profilu (@piksli.oskdk) v našem časopisu odpiramo novo rubriko, kjer vam poskušamo pomagati rešiti
vaše težave, a ker nismo v vsem specialisti, smo se za pomoč obrnili k šolskima svetovalnima delavkama, Jelki Peterlin in Maji A. Požegar, s katero
smo opravili tudi intervju.
Za začetek smo jo prosili, naj povzame delo svetovalne delavke v šoli.
Zelo preprosto povedano je naloga svetovalnih delavk na šoli predvsem nudenje pomoči vsem udeležencem: učencem, učiteljem, staršem.
Pravi, da to poteka v različnih oblikah in trajanjih in da je v poklicu tudi mnogo dela s pisanjem poročil o otrocih, prav tako kot delo z otroki s posebnimi
potrebami in vpisovanje podatkov in seznamov.
Ko smo jo vprašali, če lahko pri njiju samostojno iščemo pomoč, je razložila, da ju lahko učenci vedno obiščemo. Lahko pridemo do svetovalne službe
in se dogovorimo za čas, lahko ju ustavimo na hodniku, lahko pridemo tudi s starši in učiteljem. Pravi tudi, da je pomembno, da pomoč iščemo prej,
še zlasti kadar je ogroženo zdravje ali celo življenje posameznika, kadar gre za učne težave priporoča, da najprej pomoč iščemo pri učiteljih, ko gre za
konflikte med prijatelji, naj se pogovorimo, če pa se razvije v kaj hujšega, pa je svetovalna služba vedno odprta!
Razlogi za obisk svetovalne službe so različni; od učnih težav, motenja pouka, do sporov, pretepov, treme, skrbi za prijatelje, težav doma, bolezni …
Velikokrat pridejo učenci, ki poskušajo s pomočjo neke tretje osebe razrešiti konflikt, do katerega je prišlo med vrstniki, sošolci, skušajo popraviti
odnose. Na žalost pa je neredko razlog tudi obravnava nasilja, telesno ali besedno, v domačem okolju ali med vrstniki.
Ko smo zaključevali, nas je zanimalo še, če ima morda kakšen nasvet za tiste, ki se soočajo s težavami, a si ne upajo iskati pomoči, ne pri starših,
učiteljih, niti pri svetovalcih, njen odziv pa je bil, da upa, da je takšnih primerov čim manj, saj sta obe prav tako del šole in nam želita nuditi pomoč.
Svetujeta, če je pa res pretežko v živo, se lahko na njiju obrnemo tudi preko elektronske pošte in sedaj tudi MS Teamsov. Morda bo za začetek lažje
tako.
Tudi nam se zdi, da je zdravje, fizično in psihično, vedno na prvem mestu, če kdaj potrebujete počitek, se spočijte, še zlasti zadnje čase, ko smo vsi v
zelo stresnem obdobju in je res pomembno, da si vzamemo čas zase, se dovolj gibamo, dovolj jemo in se seveda dovolj hidriramo. Seveda je pomembno
tudi učenje, a sama rada živim po motu: »Kako se naj učim o Napoleonu, če še sebe ne poznam najbolje.« Zato si zapomnite, smo samo ljudje in vsi si
zaslužimo kakšen dan počitka zase, smejte se in delite pozitivo! 
Pomoč lahko iščete tudi na linijah:
 Tom – telefon za otroke in mladostnike – tel. št. 116 111
 Samarijan – zaupni telefon – tel. št. 116 123
 Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja – tel. št. 080 11 55

Vir: https://www.bing.com/images/search

Vir: https://www.bing.com/images/search

Vir: https://www.bing.com/images/search
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NAPOTKI ZA SIMPATIJO
Ker vemo, da imate bralci verjetno simpatije in ste zmedeni, kako jim pristopiti, smo pri Pikslih pripravili nekaj nasvetov/napotkov, ki vam bodo,
upamo, pomagali.

Vir: www.nytimes.com

ZA FANTE:
KAJ NE!
1. Ne bodi direkten, punce potrebujejo čas, da se odločijo. Pred tem pa se je najbolje pozanimati z njeno prijateljico, če si ji tudi ti všeč. Takrat
je najbolje, da jo povabiš na primer na sladoled.
2. Ne bodi grob ali nespoštljiv.
3. Ne delaj se, da ti je vseeno.
4. Naj tvoja rešitev pod stresom ne bo vpitje in kreganje.
KAJ JA!
1. Imej dober smisel za stil.
2. Imej dober smisel za humor.
3. Bodi spoštljiv do vseh.
4. Imej dober uspeh v šoli.
5. Poišči vajine skupne interese.

ZA PUNCE:
KAJ NE!
1.
2.
3.
4.
5.

Ne govori po ovinkih, povej naravnost, fantje imajo radi direktnost. Verjetno tudi ne bodo razumeli, kaj jim želiš sporočiti.
Ne govori mu o drami ali pa vsaj ne pričakuj, da te bo poslušal.
Ne sprašuj njegovih prijateljev, če si mu všeč. Čeprav si tudi mi delimo te skrivnosti, jih bomo v tistem momentu najverjetneje pozabili.
Ne ženi si k srcu, če te bo zavrnil. Fantje so direktni, zato puncam včasih izpademo nesramni.
Ne pretvarjaj se, da ti je nekaj všeč samo zaradi njega.

KAJ JA!
1. Lepo se oblači.
2.
3.
4.
5.

Bodi pametna.
Bodi samozavestna.
Obnašaj se zrelo.
Bodi odprta za nove izkušnje.
SPLOŠNA PRAVILA:
Bodi prijazen/-na, bodi spoštljiv/-a … Na splošno bodi dobra oseba. In najpomembnejše, BODI

NAJBOLJŠE KAR SI!

STRAN 6

MAREC 2021 // DAN / /5. ŠTEVILKA IZDAJE

PIKSLI

FOLKLORA
GREGORJEVO
B. G.
_______________________________________________
Verjetno se še spominjate, kako smo v zadnji izdaji omenjali ta zanemarjeni praznik, povedali pa smo vam tudi, da dekleta na ta dan poglejte v nebo
in prva ptica, ki jo boste videle, predstavlja vašega bodočega partnerja.
V tej novi izdaji pa vam bomo še povedali pomen ptic, ki ste jih uzrle na gregorjevo.
Črna ptica: pobožen mož
Modra ptica: mož dobrega humorja
Mali krivokljun: prepirljiv mož
Golob: prijazen in pameten
Lišček: bogat mož
Taščica: mornar
Vrabec: domoljub
Žolna: samska
Rumeni strnad in Rumena pastirica: bogat mož
Viri: sl.wikipedia.org & www.notranjski-park.si

Tradicionalno so pa fantje tekmovali za najlepšega
gregorčka oziroma splav, ki sem ga tudi sam naredil iz recikliranih materialov.
Lepo pa bi bilo, če tudi sami naredite svojega.
Za to pa boste potrebovali:
- podlago iz lesa ali stiropora
- sveče
- okraske
Če teh materialov nimate
na voljo, lahko
uporabite očiščeno
polovico jajčne lupine
ter svečko.
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JURJEVO
E. S.
_________________________________
Jurjevanje je folklorni običaj, na katerem se poje in pleše, je pomladni praznik, ki se ponekod praznuje
23., drugje pa 24. aprila.
Enega od moških oblečejo v zelene veje in ga poimenujejo zeleni Jurij.
Ta hodi od hiše do hiše in na vrata zatika vejice, ki družinam prinaša srečo.
Če družina vejice ne dobi, je to za njih velika sramota.
Krščanski svetnik sveti Jurij je poznan po legendi, da ubija kačo ali zmaja.
V Sloveniji je bil zeleni Jurij od nekdaj razširjen, do danes pa se je ohranil v Beli Krajini.
Jurjevo je eden najpomembnejših tradicionalnih letnih praznikov. Za pastirje je bil to glavni letni praznik,
saj so na ta dan prvič gnali živino na pašo.

MATERINSKI DAN
T. A.
________________________________
Materinski dan je dan oz. praznik posvečen materam, ki izhaja iz ZDA.
V ZDA ta praznik praznujejo že od leta 1910, v Evropo pa je ta navada
prišla po prvi svetovni vojni. V različnih državah so ta praznik praznovali
ob različnih datumih. V Sloveniji, najprej 15. maja in nato 25. marca.
V Sloveniji se materinski dan po drugi svetovni vojni zaradi dneva žena
(8. marec) ni praznoval, dandanes pa se materinski dan praznuje, in sicer
25. marca.
BITI MAMA JE TEŽKA SLUŽBA, je izjavila Melita Kuhar Pecko,
strokovnjakinja za partnerske odnose. Pravi, da morajo mame vzdrževati
tihožitje med različnimi vlogami.
Melita Kuhar Pecko še trdi: »Dobra mama je tista, ki zna poskrbeti zase,
saj šele, ko se mama počuti dobro, se lahko kakovostno razdaja otrokom in
partnerju.«
Upam, da ste svojo mamo razveselili s kakšno pozornostjo, risbico, dobro oceno
…
Če pa že govorimo o mamah in o starših, bi se rada zahvalila svojim staršem za
spodbujanje, pomoč in razumevanje.
Viri: Slovenske matere praznujejo materinski dan - RTVSLO.si (20.3.2021)
Materinski dan - Wikipedija, prosta enciklopedija (wikipedia.org) (20.3.2021)
Viri slik: materinski dan - Bing images
materinski dan - Bing images
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CVETNA NEDELJA
Ž. H.
_______________________________
Cvetna nedelja ali cvetnica je zadnja nedelja pred veliko nočjo. S cvetno nedeljo se začne priprava na veliko noč, ki je največji krščanski praznik. Ko
je Jezus prispel v Jeruzalem, so ga ljudje pozdravljali in postiljali oljčne vejice in palmove liste kot preprogo, tako so izrazili spoštovanje in prijazen
sprejem v Jeruzalem. Ta običaj se je ohranil še do danes, le da ljudje s sabo k maši prinesejo snope ali butare, obstaja pa še več poimenovanj. Na
Dolenjskem snopu rečejo pušpan ali žegen, v Beli krajini drenek, v Prekmurju in pri nas snop, na Gorenjskem beganica, v Kranjski Gori parkelj, na
Primorskem veja ali vivnik in v okolici Ljubljane butarica ali butara.
Te snope izdelajo iz tankih upogljivih vej, ki jih skupaj z zelenjem povežejo v butaro in po želji okrasijo z trakci, sadjem in raznimi okraski. Značilno
je, da je snop sestavljen iz različnih vej in zelenja, npr. bršljan, pušpan, oljčne vejice, mačice, dren …
Te snope v cerkvi ne polagajo kot preprogo, vendar jih držijo v rokah, župnik pa jih blagoslovi. Med mašo je tudi značilno branje daljšega odlomka iz
evangelija o Jezusovem trpljenju.
Ko ljudje dvignejo svoje snope visoko v zrak, velike in majhne, okrašene s pisanimi trakci, je res veličastno.
Ta običaj je razširjen tudi po nekaterih državah iz srednje Evrope, kot so Nemčija, Češka in Avstrija.
Vir slike: Živa Heindl, 8. a

STRAN 9

MAREC 2021 // DAN / /5. ŠTEVILKA IZDAJE

PIKSLI

KAJ JE SAMOTA?
T. A.
______________________________
Pred nekaj časa sem imela pri slovenščini govorni nastop o pesmi Samota pesnika Nika Grafenauerja. Pesem je name pustila pozitiven vtis, sem pa
začela razmišljati o samoti. Odločila sem se, da svoje razmišljanje vključim tudi v marčevsko številko časopisa.
Samoto bi jaz opisala na dva načina, in sicer na pozitivno in negativno samoto.
Pozitivno samoto si jaz predstavljam kot (ne)družabno osebo, osebo, ki je rada sama
in ji ni problem biti sam doma, brez kakršnega koli pogovora z znanci, čeprav ji tudi ta kdaj
prija.
Negativno samoto pa bi jaz opisala kot samoto družabne osebe, ki se zaradi takšnih in
drugačnih razlogov 21. stoletja ne more vklopiti v družbo pa bi se rada. Mogoče se
ne more vklopiti zaradi zbadanja, drugačnega razmišljanja …, kar se mi res ne zdi prav.
Konec koncev smo vsi ljudje in se moramo med seboj sprejeti.
Pod negativno samoto bi vstavila tudi starejše ljudi, brez svojcev, brez nekoga, s katerim bi se
lahko sploh v teh časih pogovarjali ob skodelici kave ali čaja. Tem ljudem rečemo osamljeni ljudje
in ti ljudje se mi res smilijo.
Takšne ljudi z veseljem sprejmem v svojo družbo, pa čeprav nisem družabna oseba.
Vir: samota - Bing images

ZABAVA
B. G.
______________________________________
Rešitve ugank iz prejšnje številke:
1. Žaba
2. Češnje
3. Budilka

UGANKE
Na dežju me odpreš, suh dalje greš!
Črne tipke, bele tipke, čakajo na prstke gibke.
Na vrtu raste, snežak z njim baha se, zajček pa sladka se.
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VICI
Računalnik in blondinka
Kakšna je razlika med računalnikom in blondinko ?
V računalnik vneseš podatke samo enkrat.

Blondinka in superge
Zakaj blondinka shranjuje superge v kletko na dvorišču?
"Ker na supergah piše: "PUMA".
Viri:
- http://vici.50webs.com/najboljsi-vici.html (11.3.2021)
- puma superge - Bing images
- računalnik - Bing images
- 07470318_rdcptifgblbsfh.jpg (1600×1140) (flercdn.net)
češnja - Bing images

VSI ŽELIMO BITI SREČNI, NIHČE NOČE BITI ŽALOSTEN.
VENDAR TUDI MAVRICA NE POSIJE BREZ DEŽJA.

https://www.google.com/search?q=mavrica&sxsrf=ALeKk00ZCUVFXXM_p7wRIAhulGdbJkmf0A:1616883887965&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjjtqPuwdH
vAhViposKHbWLCVAQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1536&bih=754#imgrc=ZjzsmllFFYDHYM
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