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USTVARJALCI ČASOPISA

T. A.
Pozdravljeni, bralci našega časopisa, časopisa
Piksli. VRNILI SMO SE V ŠOLO!!!! Upam, da
ste vsi zdravi in ste se v šole po štirih mesecih
vrnili veseli in polni energije, da ste se že ali pa
se še boste pogovorili s prijatelji in jim povedali
vse, kar se je zgodilo med šolanjem na daljavo.

T. A.
Časopisa pa ne pišem sama. Z mano so tudi
moji prijatelji in sošolci pri izbirnem predmetu
ŠNO (šolsko novinarstvo). Ob vsakem članku
je napisana kratica avtorja članka:
Alina Urbanc (A. U.)
Živa Heindl (Ž. H.)
Bor Golob (B. G.)
Emma Sovič (E. S.)
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PRI SMUČANJU V DANAŠNJIH ČASIH GIMNAZIJA OVIRA …TESTIRANJE!
4 LETA
T. A.
ZAPRAVLJENEGA
Verjetno smo že vsi, ki imamo radi sneg in
ŽIVLJENJA?
zimske športe, slišali za covid testiranje na
smučiščih. Veliko ljudi se je zaradi tega ukrepa
odločilo za drugačen oddih. Testiranje je na
nekaterih smučiščih organizirano zastonj
(Kope, Rogla …), na nekaterih pa moraš test s
seboj že prinesti, saj testiranje ni organizirano.
Veliko smučarjev se s tem ukrepom ne strinja,
vendar je vseeno »varnejši« občutek, če veš, da
na smučišču ni okuženih ljudi. Približno deset
minut po končanem testiranju testirana oseba
dobi na telefon sporočilo, v katerem je zapisan
rezultat testiranja. Verjetno si vsi želimo, da bi
v sporočilu prebrali besedo »NEGATIVEN«.
Po mojem mnenju testiranje ni prehudo.
Moram priznati, da me je bilo pred začetkom
testiranja zelo strah, vendar je bil ta povsem
odveč, saj je med testiranjem v nosu čutiti le
neprijeten občutek, ki pa po manj kot petih
minutah izgine.
Vir slike: Tia Andrejc

A. U.
V petek in soboto, 12. in 13. februarja, so
potekali informativni dnevi, tokrat preko video
konferenc, ki so jih organizirale posamezne
šole. Na začetku so šole delile predstavitvene
videe, kasneje pa so dijaki, osnovnošolci, nekaj
profesorjev ter ravnatelj/-ica ostali na liniji in
še iz prve roke predstavili šolo, osnovnošolci
pa so lahko zastavljali vprašanja. Po končani
konferenci so se lahko učenci udeležili tudi
posameznih klicev za določene predmete, ki jih
najbolj zanimajo in želijo več izvedeti o njih.
Namen informativnih dni je, da obiskovalcem
osmega in devetega razreda osnovne šole
predstavijo šolo in jim tako olajšajo odločitev o
izbiri šole, od katere je odvisna cela njihova
prihodnost, zato je vpis v novo šolo za učence
zelo velik pritisk in strah. Veliko število
osnovnošolcev se odloči za gimnazijo, mogoče
z določeno smerjo ali pa preprosto za splošno
gimnazijo, a se le-ti pogosta soočajo z ljudmi,
ki jim pravijo, da »po gimnaziji nisi čisto nič«
in da so gimnazija »le zapravljena štiri leta
življenja«, kar jih še dodatno straši, a si
zapomni, da vse, kar delaš, delaš zase, zato če
te nekaj res veseli, zanima in veš, kaj bi rad
počel skozi svoje življenje, sledi svojim
instinktom, saj sam/-a najbolje veš, a včasih je
priporočljiv kakšen nasvet, zato se ne bojte
vprašati za pomoč!

V ŠPANIJI ZARADI
PROTESTOV
POŠKODBA
E. S.
V središču Barcelone se je zbralo najmanj šest
tisoč protestnikov. Znova je izbruhnilo nasilje,
ki ga je policija skušala umiriti z uporabo
gumijevk, vodnega topa in gumijastih nabojev,
čeprav je pred dnevi mladi protestnik, ki ga je
zadel gumijasti naboj, izgubil oko. Protesti so
izbruhnili potem, ko je moral katalonski raper
Pablo Hasel v zapor, ker je na twitterju žalil
policijo in monarhijo. Vrstijo se tudi pozivi k
Vir: http://www.times.si/svet/barcelona-ob-seji-spanske-vlade-napeto-vzdusje-protestniki-so-se-spopadli-s-policijo-- neodvisnosti Katalonije.
f05ccbc802d6fd51bebbca241a09fb45434ae5c7.html
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#NISISAMA
B. G.
Nisi sama ali #nisisama se je začel po temu, ko se je Mia Skrbinac opogumila in na
glas govorila o spolnem nadlegovanju na Akademiji za glasbo, radio, film in televizijo.
Na televizijskih oddajah Tednik in Dnevnik na Radio Televiziji Slovenija je javno
izpostavila zlorabo, ki jo je doživljala med letoma 2014 ter 2016, pod njegovimi
rokami je doživela fizično in psihično nasilje, ki ga je kot sama pravi »zapakiral v
študijski proces«, pa vendar le se je dogajalo tudi izven predavateljskih krogov. »Čakal
me je pred vrati toalete, v internetnem baru Drame, pa še kje.« Te dogodke je potrdila
tudi njena tedanja sošolka Sara Lucu.
Pri njenem boju za pravico so jo na socialnih omrežjih podprli številni igralci.
To sliko so med drugimi delili tudi Domen Valič, Jure Kopušar, Nik Škrlec ter
režiserka Kukla Kesherović, ki ji je zapisala »Pogumna si. Izjemna si. Hvala ti. Globok
poklon prijateljici, sodelavki, izjemni igralki, Sestri. Konec tišine. Mia jo je pretrgala
in naredila korak, ki je bil še kako potreben na naši sceni in v naši družbi. Ne morem
si predstavljati, koliko poguma in moči je potrebne za to. Dovolj je zlorab, zlorab moči,
psihičnega, fizičnega in emocionalnega nasilja pod krinko akademske vzvišenosti (in
v družbi nasploh, žal se to aplicira na mnogo področij in ‘scen’). Dekleta in fantje in
vsi ostali – zloraba nikoli ni vaša krivda – upam, da zberete vso moč in pogum in
spregovorite, če se vam dogaja podobno. Niste same, niste sami, niste same.«
Akademija je zoper profesorja že podala prijave, sledili pa bodo primerni postopki. Za
na daljno zaščito učencev in učenk pa bodo poskrbeli, da učenec ali učenka z
profesorjem ne bo v učilnici sam/-a, ampak bosta vsaj dva.
Kot smo videli je pomembno, de se o teh stvareh pogovarjamo in, da nas ne sme biti
sram, če se nam zgodi, ne glede na naš spol.
Vir slike: Facebook/Mia Skrbinac

STARŠI IN SOCIALNA
OMREŽJA …
E. S.
TI STARŠI NE DOVOLIJO
SOCIALNEGA OMREŽJA?

UPORABLJATI

KAKŠNEGA

Pokazala ti bom nekaj trikov, kako jih lažje prepričaš.
1. KORAK: Preden ju začneš prepričevati, bodi čimbolj prijazen in
vljuden do njiju.
2. KORAK: Začni ju prepričevati med večerjo ali vožnjo.
3. KORAK: Najprej jim povej, da boš imel/-a zasebni račun in boš lahko
sam/-a izbiral/-a, koga sprejmeš med svoje sledilce.
VIR: TIKTOK INSTAGRAM SNAPCHAT - BING IMAGES

4. KORAK: Povej jim, da ima večina tvojih prijateljev to socialno
omrežje, imel/-a bi ga tudi ti, da večkrat komuniciraš s prijatelji.
5. KORAK: Obljubi jim, da bo vsebina primerna in jih boš obveščal/-a,
kdaj in kaj boš objavljal/-a.
6. KORAK: Nato jim poveš, da se lahko na tem omrežju tudi kaj naučiš
in jim to tudi pokažeš.
7. KORAK: Če te starši zavrnejo, jih vprašaj, zakaj ti ne dovolijo in jih
poskusi prepričati še na kakšen drug način.
UPAM, DA SEM TI S TEM KAJ POMAGALA, DRŽIM PESTI, DA
TI USPE!
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21-LETNA ŽENSKA PROTI ATLANTSKEMU OCEANU
E. S.
21-letna Britanka Jasmine Harrison je postavila svetovni rekord in postala najmlajša
ženska, ki je sama preveslala Atlantski ocean. Ravno v soboto je zaključila 4.800
kilometrov dolgo pot od Španije do Antigve. Potovala je 70 dni, 3 ure in 48 minut.
Med potjo je skoraj trčila z virtualno ladjo, dvakrat se je skoraj prevrnila, povedala
pa je, da je porabila precej nutelle in arašidovega masla.
Poleg tega, da je učila plavanje, je včasih delala kot natakarica v baru.
Za sodelovanje v tem izzivu jo je navdihnilo opazovanje in navijanje ob zaključku
dirke, pogovor z družinskim članom fantom, ki ji je povedal, kakšna neverjetna
izkušnja je to. Nato pa se je vprašala, zakaj tega ne bi storila tudi ona.
VIR SLIK: 21-letnica kot najmlajša ženska samostojno preveslala Atlantski ocean - 24ur.com

PREMAGAJ OVIRE!
A. U.
Za ta prispevek sem intervjuvala dekle, ki bi rada ostala anonimna.
Intervjuvala sem jo glede njene izbire pri šolanju.
Pravi, da je že od otroštva vedela, kaj bi rada počela v življenju, a nikoli ni bila najbolj
prepričana, kako priti do tega. Ko pa je napočil čas vpisov v šole, se je morala kar
hitro odločiti za šolo. Pri izbiri šole ji je pomagal njen družinski član, ki je imel
podoben interes kot ona in kasneje sta se vpisala na isto šolo, a s triletno razliko. Ona
še vedno obiskuje to šolo in že ima plan a in plan b za naslednji vpis.
Povedala mi je, da so ji izbiro zelo olajšali informativni dnevni, pa tudi mnenje o šoli
tistih, ki so jo obiskovali, vključno z njenim bratrancem. Edina skrb, ki jo je imela,
je bila, da je bila šola približno 2 uri vožnje stran in bi morala živeti v dijaškem domu,
selitev pri komaj 15 letih jo je strašila, tudi njene starše, a je poznala svoje cilje in jih
želela doseči, zato je bila to edina rešitev.
Vsem sporoča, da bo do cilja ogromno ovir, a se jih ne smemo bati. Za njo je to
bila selitev, a pravi, da se je popolnoma splačalo, spoznala je ogromno novih
ljudi. »Če bi lahko še enkrat izbirala, bi izbrala enako pot«.
VIR: https://www.bing.com/images/search?view
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LJUDJE IN NARAVA
Ž. H.

ZEMLJA SE ZADNJE ČASE VRTI HITREJE
Znanstveniki na različnih koncih sveta opažajo, da se Zemlja zadnje čase hitreje vrti
okrog svoje osi. Pravzaprav se še nikoli, odkar njeno hitrost merijo, ni vrtela hitreje.
V zadnjem letu smo tako doživeli nekaj najkrajših dni v zgodovini. Človeštvu že od
njegovih začetkov vlada 24-urni
dnevno-nočni cikel. Vsak dan tako
traja približno 86.400 sekund.
Razvoj atomske ure pred nekaj
desetletji
je
znanstvenikom
omogočil
izjemno
natančno
beleženje časa – vse do
milisekunde. To je privedlo do
odkritja, da je hitrost vrtenja
Zemlje precej manj stabilna, kot
smo mislili. Lansko poletje, 19.
junija, so izmerili najkrajši dan v
zgodovini, ki je bil za 1,4602 milisekunde krajši kot po navadi. Vzroki trenutnega
hitrejšega vrtenja bi lahko bilo globalno segrevanje in taljenje snega visoko v gorah.
VIR: https://www.google.si/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjoomboos.24sata.hr%2Fprvi%2F10zanimljivosti-o-planeti-zemlji8588&psig=AOvVaw3vl8ihfp_sbX7vyMxhCAwt&ust=1613842867702000&source=images&cd=v
fe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD8x7K_9u4CFQAAAAAdAAAAABAQ

ZNANOST V SNEŽINKAH
Zima ne prinese le prehlada, z malo sreče tudi snežinke. Snežinke so posamezni kristali ledu, led pa je v bistvu mineral, ki se tali pri veliko nižjih
temperaturah od drugih mineralov. Danes vemo, da niti 2 snežinki nista enaki, za to ugotovitev pa je kriv kmet Wilson Bentley iz Vermonta. Od leta
1880 je iz radovednosti začel fotografirati snežinke skozi mikroskop. Kmalu si je prislužil vzdevek Snežinka. Fotografiral je več kot 5000 snežink, kar
je pomenilo, da je ure in ure stal na snegu in mikroskopiral pri temperaturah krepko pod ničlo, saj se sneg prehitro tali, da bi se tega podviga lahko lotil
v domačem laboratoriju. Ugotovil je, da so na severni polobli tako zaradi visokega razmerja med temperaturo in zračno vlago snežinke s šestimi kraki,
pri drugačnem razmerju pa snežni kristali oblikujejo drobne paličice ali ploščice.

VIR: https://www.google.si/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fimgfotki.yandex.ru%2Fget%2F97884%2F328849705.3%2F0_2941c7_bb5be895_orig.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2F24segodnya.ru%2Fsl%2Fsovmeschenie-perenos%2Fkakrozhdaetsya-snezhinka-pochemu-snezhinki-takie-raznye-poforme%2F&tbnid=Hv13xBv8QJEzVM&vet=12ahUKEwjLj8yoxfbuAhXoMewKHU4OA_EQMyhSegQIARBY..i&docid=g_Mg7RzMcqrMeM&w=700&h=700&q=fotografije%
20skupin%20sne%C5%BEink&hl=sl&ved=2ahUKEwjLj8yoxfbuAhXoMewKHU4OA_EQMyhSegQIARBY

STE ŽE SLIŠALI ZA FENEKA?
Ne, to ni naprava za sušenje las, to je najmanjša lisica na svetu. Fenek
živi v puščavah in polpuščavah v severni Afriki in na Arabskem
polotoku. Fenek je zelo nepoznana žival, a zelo zanimiva in nenavadna.
V dolžino meri 65cm vključno z repom, ki je dolg kar 25cm. Tehta od
kilograma do kilograma in pol. Je peščene barve, zato je v puščavi slabo
opazen. Najopaznejša značilnost so njegova ušesa, ki so velika od 10 do
15 cm. Z njimi zelo dobro sliši, uporablja pa jih tudi za izmenjavo
toplote. Kot večina puščavskih živali, lahko tudi fenek zdrži veliko časa
brez vode. Zanimivo je, da se mu na smrčku nabere vlaga, ki jo nato

poliže in mu že to zadostuje, da se
odžeja. Prehranjuje se z majhnimi
glodavci, kuščarji in žuželkami, pa tudi
s sadjem. Je zelo družabna in igrava
žival ter se rada igra z drugimi feneki.
Fenek je ogrožena žival, ponekod že
skoraj iztrebljena.
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OBIČAJI, KI JIH NE SMEMO POZABITI!
T. A, A. U., B. G.

____________________

S HRUPOM ODŽENIMO ZIMO
Pust, dan, ko se lahko našemimo v karkoli, želimo in se udeležimo karnevalov, ki pa
so ustvarjeni z razlogom, da naredimo čim več hrupa in z le-tem preženemo zimo.
Datum se spreminja glede na veliko noč in letos je pustni torek prišel na 16. 2. 2021.
Poleg pustnega torka je najpomembnejši dan pepelična sreda, ko pusta pokopljemo.
Pusta se rado je svinjsko meso, saj mu kasneje sledi 40 dnevni post.
Ko pa smo ravno pri hrani, vsi znamo našteti vsaj tri pustne jedi, no, bolj sladice,
poznamo miške, flancate, bobe in seveda krofe. Krofi sploh niso le pustna jed, sladica,
ki jo jemo na določen torek v letu, ampak ko pomislimo na pust, pomislimo na krofe,
pa ne samo te, tudi na druge običaje.
Poznamo pustne običaje kot so karnevali in vse barvne parade, barvajo jih pa vse
različne barve. Za maskiranje ni pravil, lahko si karkoli hočeš, dokler te osrečuje,
lahko pa si del parade oziroma karnevala in si določen pustni lik najbolj znani so
seveda kurenti, šoštanjski karneval pa barvajo tudi dobro poznani koši in tresimirji.
VIR: https://www.bing.com/images/search?view

GREGORJEVO
Danes gregorjevo poznamo kot praznik, kadar se ptički ženijo in spuščamo gregorčke ali luči po vodi, čeprav na žalost ta praznik izumira zaradi bolj
popularnega tuje izvirajočega praznika valentinovega. Nekoč so se mlada dekleta na gregorjevo uzrle v nebo, prva ptica, ki jo je dekle zagledajo, naj
bi pomenilo kakšen bo njen izbranec.
Čeprav je dandanes gregorjevo poznano najbolj kot slovenski praznik, so ga nekoč poznali tudi na Bavarskem, v Švici, na Češkem, v Makedoniji in
celo severni Franciji, vendar v teh deželah je bil viden manj kot praznik
zaljubljenih in bolj kot znanilec pomladi, ki so ga zaznamovale sveče, smola,
vejice itd., ki so jih uporabljali za izdelavo splavov.
Gregorjevo praznujemo danes na 12. marca, čeprav so ga do šestnajstega
stoletja praznovali podobno kakor veliko noč, in sicer na prvi spomladanski dan,
a po iz veljavi julijanskega koledarja so mu dali stalni datum, ki je v avstrijskem
cesarstvu začel veljati leta 1584. Praznik pa je poimenovan po papežu Gregorju
I. ali Gregor veliki, ki je umrl na 12. marca 604.
Po legendi bi naj sv. Gregor kot dojenček šel do rokodelca ter manjši leseni splav
spustil po vodi.
Tradicija spuščanja gregorčkov je še najbolj živa na Gorenjskem, npr. Tržič,
Kropa, Kamna Gorica in Železniki.
Tradicija pa je seveda živa tudi v Šoštanju, kjer 4. razredi Osnovne Šole Karla
Destovnika - Kajuha Šoštanj obiščejo muzej usnjarstva, kjer sami naredijo in po
Paki spustijo svoje gregorčke, ob tem pa se učijo o tej lepi tradiciji in kako so jo
proslavljali nekoč v domačem kraju.
Slika: Bor Golob

JAJČERIJA
Jajčerija …
Običaj, ki izvira že iz mladosti naših babic in dedkov. Mladi samski, neporočeni fantje ponoči, vse do
jutra hodijo od hiše do hiše. Pa ne po sladkarije, tako kot pri pustu, ampak po jajca. Kdaj pa kdaj pa
kokoš izvali tudi kakšen kovanec. Malo za šalo malo za res. Jajčerija po navadi poteka okoli aprila,
včasih tudi maja. Točen datum ni določen. Običaj je, da si v noči po pobiranju jajc vaški fantje naredijo
veselico. Na veselici pa, kot lahko predvidevamo, jedo jajca, pripravljena na različne načine. Število
jajc mora biti vedno neparno, če ne morajo fantje poiskati še eno jajce. Jajca pa lahko pobirajo samo v
svoji domači vasi, sicer lahko pride do pretepa.
Vir slike: jajčerija - Bing images
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DRUŽENJE S PRIJATELJI NA DALJAVO
T. A.
___________________________
Na našo srečo so se omejitve malo sprostile in se lahko vidimo s prijatelji (ne pozabimo pa,
da je še vedno potrebno upoštevati ukrepe). Ampak …, ali si kdaj razmišljal, kako je imeti prijatelja,
s katerim se ne moreš videti vsak dan.? Mogoče imaš, si imel ali pa še boš imel prijatelja
iz druge države (po angleško: penpal friends) ali pa mogoče samo prijatelja iz drugega
konca Slovenije (internetni prijatelj).
Jaz imam prijatelje iz drugih držav, npr. Turčija, Anglija, Mehika …
in ti lahko iz lastnih izkušenj povem, da nas to, da se ne moremo videti, ne ovira pri
našem druženju, spoznavanju, res pa je, da ti angleški jezik tukaj ne uide. S tabo bom
delila spletno stran, s pomočjo katere sem jaz našla svoje prijatelje: Welcome to

PenPal World.

NUJNO: Vedno se prepričaj, kdo je na drugi strani, s kom si dopisuješ … Ob kakršnem koli dvomu, da
oseba, s katero si dopisuješ, ni oseba, za katero se izdaja, se takoj pogovori s starši!!!
Upam, da boš tudi ti, tako kot jaz, našel/našla svojega prijatelja iz drugega okolja!
VIR: penpalworld - Bing images

HOBIJI OSNOVNOŠOLCEV
T. A.
___________________
Je tudi tebi kdaj dolgčas? Šola na daljavo je sicer mimo, ampak nekatere dejavnosti pa se še vseeno izvajajo od doma, zato sem zate pripravila nekaj
idej, kaj početi, ko ti je dolgčas, zraven pa sem vključila tudi hobije šolarjev:
1. Veliko učencev se rado ukvarja s športom. Tako skrbijo za zdravje, pa še svojo energijo porabijo.
2. Tudi igranje v glasbeni šoli je med učenci zelo priljubljeno.
3. Učenci radi tudi: berejo, pojejo, pišejo razne poezije, plešejo … Pravijo pa, da v teh časih največ časa porabijo za razne šolske obveznosti.
Kaj pa, ko ti je dolgčas?
1. Pospravljanje.
2. Telovadba doma.
3. Branje.
4. Kuhanje.
Zate sem našla tudi video od simpatične Nuše Žohar, ki prihaja iz Celja. V videu ti tudi ona pove nekaj idej:

(706) Kaj početi če ti je dolgčas doma #ostanidoma - YouTube
Pa še nekaj poučnih videov:

(706) Infodrom: FRANCE PREŠEREN - YouTube
(706) Infodrom: Nazaj v šolo - YouTube
(706) Infodrom: Sami doma - YouTube
VIR: infodrom - Bing images
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OTROCI V TEŽAVAH
B. G.
_____________________________
Skozi čas smo ljudje ugotovili, da je nasilje slaba ideja, še posebej nad otroki. Na žalost nekoč ni bilo tako, nasilje nad otroki ni nek daljni spomin, že
če vprašamo naše starše, nam lahko povejo o tem, kako so bili tepeni za to, kar so naredili narobe. Na žalost pa se to nasilje še vedno dogaja, ampak
otroke je velikokrat strah povedati na glas, zato pa imamo kretnjo oziroma znak, ki ga moramo prepoznati.
Če ste v težavah doma, če pride do nasilja, pokličite policijo 113 in jim najprej povejte naslov, če vam kdo vzame telefon, ostanite mirni, potrebovali
bodo tudi vaše ime in priimek ter razlog. Če ste v težavah, a še ni prišlo do fizičnega nasilja, lahko pokličete tudi TOM telefon 116 111, v vsakem
primeru pa je potrebno, da poveste nekomu, ki mu lahko zaupate.
Vir: https://www.mladina.si/204863/ce-vam-nekdo-pokaze-taksen-znak-nujno-reagirajte

Kretnja:

Slika: Bor Golob

ZABAVA
B. G.
________________________
Glede na to, da je naš časopis v folklornem duhu, smo vam tudi v zabavnem delu pripravili nekaj
pregovorov in pesmic …, ki so si jih med sabo izmenjevali naši predniki. Zato ker pa se humor
skozi generacije spreminja, smo vam pripravili tudi nekaj modernih vicev in ugank.

PESMICE:
Prišel je ciganček
Prišel je ciganček,
sajast kakor vranček,
majhen kakor škrat,
gibčen kakor gad.
a v klobuku luknje.
v trdem snegu bos,
kakor v grmu kos.

Zibenšrit
Psiček nima repa več,
kdo mu ga je odrezal preč,
diri diri daj,
diri diri daj,
dajte psičku rep nazaj.

REŠITVE UGANK IZ PREJŠNJE IZDAJE:
1. Kresnička

6. Orehi

2. Oči

7. Deteljica

3. Rudar

8. Harmonika

4. Želod

9. Regrat

5. Kostanj
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UGANKE
Preberi in ugotovi 😊.
Gospodična zelena, na robu bazena,
je športnica prava, ki najboljše v prsnem slogu plava.

Beli cvetovi krasijo drevesa,
rdeči plodovi pa tvoja ušesa.
Tiho meri čas, a zbudi te prav na glas.
Vir: https://zastarse.si/otroci/otroske-uganke/

VICI
Gozdar in Goba
Gozdar hodi po gozdu in vidi gobo ter reče: »O lej, goba!« Goba pa reče: »Ja, in?«

Dinozavri
Zakaj se dinozavri ne smejijo? Ker so izumrli.

Sloni
Kako spraviti 4 slone v fičota? 2 spredaj, 2 zadaj
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PREGOVORI
~Kar se fantek nauči, starček še stori~ Pregovor nam govori o tem, da če se nečesa naučimo, tega nikoli ne pozabimo.

~Učenec pri slabem učniku (učitelj) je kakor pri dimu kuhana jed~ Pregovor nas uči, če je slab učitelj, se tudi učenec ne bo prav
dosti naučil.

~Kaj so še ˝pišeki˝ kure učili~ Morda v nekaterih pogledih življenja ta pregovor še drži danes, ampak zaradi tega, kako se je svet spremenil v
zadnjih nekaj letih, je vedno bolj obratno, to lahko vidimo tudi doma. Otroci, kolikokrat ste morali svoje starše učiti, kako uporabljati telefon,
socialno omrežje, tehnologijo, za katero mi vemo, kako se jo uporablja takoj, ko jo dobimo v roke. Tako, da ko mi rečemo »ne razumeš me«, to
najverjetneje niso naši »hormoni«.

Viri:
REŠITVE UGANK:
oči - Bing images
želod - Bing images
detečjica - Bing images
harmonika - Bing images
rudarstvo v sloveniji - Bing images
regrat - Bing images
kostanj - Bing images
UGANKE:
žaba - Bing images
budilka - Bing images
VICI:
DINOZAVER - Bing images
slon - Bing images
fičo - Bing images
PREGOVORI:
življenje je prekratko - Bing images
kulturna šola - Bing images
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Vir slike:https://www.sviz.si/moc-pozitivnih-misli/
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