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STRAN 1 

KAJUHOVC 
 

 
https://www.pinterest.com/pin/339951471872310300/  

UVODNIK 

KATJA MAJHEN, 8. C  

Pozdravljeni, kajuhovci!  

Pred nami je predzadnja izdaja, prvega letnika 

KAJUHOVCA. Nato nas bodo nadomestili 

naslednji šolski novinarji. In nova urednica, ki bo 

nadomestila moje delo. Obljubim, da bom 

prebrala vsako njihovo izdajo. Želela bi, da tudi 

preberete vsako izdajo časopisa PIKSLI. V  tej 

izdaji vas čaka veliko zanimivih vsebin, kot tudi v 

izdaji časopisa PIKSLI. 

 

Ena izmed pesmi sedmošolcev in osmošolcev: 

 

POMLAD 
 

Pomlad se prebuja 

vse cveti 

čebelice letajo 

preženejo žalosti. 

 

Sneg je stopljen 

toplo je zelo. 

Ne  rabim bunde, 

meni vsakdo. 

 

Zvončke naberem 

jih babici podarim 

zelo je vesela 

njen objem pridobim. 

 

EVA PLEŠNIK, 8. A 

 

 

 

 

 
Slika: Renton 

APRIL − MESEC KNJIŽEVNOSTI 

NIKA ŠOLINC, 8. C 

April lahko opravičeno kličemo 

mesec književnosti, saj sta ravno v 

tem času obeležena kar dva svetovna 

dneva, vezana na književnost.                                           

UNESCO je leta 1995 razglasil 23. 

april  za svetovni dan knjige in 

avtorskih pravic, v čast znamenitima 

književnikoma: Miguelu de 

Cervantesu in Williamu Shakespearu, 

ki sta umrla 23. aprila, oba leta 1616.                                                      

Slovenija je praznik knjige odlično 

sprejela in postala ena redkih 

evropskih držav, ki praznik knjige 

praznuje cel teden. To dejstvo ni 

posebej šokantno, saj je bila knjiga, 

napisana v domačem, slovenskem 

jeziku, za naš narod vedno 

najmočnejše orožje. Oblikovala nas 

je, postavila temelje našemu narodu 

in nas uvrstila med tiste narode, ki 

imajo srečo, da lahko svoje zgodbe 

zapišejo v svojem jeziku.     

Prav je, da se tega zavedamo tudi mladi (zadnje čase še 

bolj), saj na nas tako rekoč stoji svet. Zato vsako leto, 

2. aprila, praznujemo svetovni dan mladinske 

književnosti.  Ta datum je bil izbran, saj se je na ta dan 

rodil veliki danski pisatelj in pesnik Hans Christian 

Andersen, ki so mu svetovno slavo prinesle prav 

pravljice.   

 

Med najboljše knjige za mladino vseh časov spadajo 

med drugimi:  

- Matilda (Roald Dahl)  

- Najlepše pravljice Grimm (Jacob in Wilhelm Grimm)  

- Mali princ (Antoine de Saint-Exupéry)  

- serija Harry Potter (J.K.Rowling)  

- Lev, čarovnica in omara (C.S. Lewis)  

- Čas deklištva (Louisa May Alcott)  

- Pika Nogavička (Astrid Lindgren)  

- Winnie-the-Pooh (A.A. Milne)  

  
Povzeto po: https://www.os-brinje.si › 23-april-svetovni-dan-knjige  (11. 4. 2021). 
https://www.galarna.si/novica/846/praznujemo-svetovni-dan-mladinske-

knjizevnosti  (11. 4. 2021).   
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STRAN 2 

SLOVENSKA FOLKLORA 

BARVANJE PIRHOV 

TRADICIONALNA HRANA ZA 

VELIKO NOČ  

VALENTINA ŠTRIGL, 8. C  

 

Velika noč velja za največji in najpomembnejši 

krščanski praznik. Vsi kristjani na ta dan 

tradicionalno praznujejo Jezusovo vstajenje od 

mrtvih. Na veliki petek so Jezusa Kristusa križali 

in tretji dan je vstal od mrtvih. 

Med tradicionalno velikonočno hrano spadajo: 

pirhi, suho meso, hren, potica in rdeče vino.  

Pirhi ali rdeča jajčka predstavljajo kaplje krvi. 

Predstavljajo pa tudi ljubezen in prijateljstvo. 

Suho meso predstavlja Kristusovo telo. 

Hren predstavlja žeblje in bolečino, ki jo je Jezus 

Kristus čutil na križanju. 

Potica in ostala peciva predstavljajo trnovo krono 

na Jezusovi glavi. 

Rdeče vino predstavlja in se pije v znak spomina 

na Jezusovo kri, ki naj bi bila prelita za vse ljudi. 

Kos nekvašenega kruha naj bi se po tradicijo jedel 

v znak spomina na Jezusovo žrtev. 

VELIKA NOČ 

VČASIH  

NIKA ŠOLINC, 8. C  

Čas med pepelnico in veliko nočjo je mineval v 

znamenju 40-dnevnega strogega posta. Učenki 

naše šole, Maji, je babica zaupala: ''Celih štirideset 

dni smo bili brez mesa, s katerim smo skupaj s 

sestavinami za potico in žegn varčevali čez celo 

leto zato, da bi si dobrine lahko privoščili na veliko 

noč.'' 

Obeleževanje velike noči se je začelo s pripravo 

velikonočnih butar, ki so jih izdelali dva do tri dni 

pred cvetno nedeljo in jih nato na cvetno nedeljo 

odnesli v cerkev. ''Butare smo izdelali iz sedmih 

vrst lesa: zelenega trna, zelene in rumene vrbe, 

leske, drena, pušpana in bršljana. Tako je bilo, ker 

je imel Jezus 7 ran.  

Obveza je bila, da šunke nismo smeli jesti s 

kruhom, ampak s potico. In še veliko več smo 

molili. Če pa na veliko noč nisi šel k maši, bi se 

cvrl v peklu,'' je babica še zaupala Maji. 

TIJA KOTNIK, 8. C 

RDEČA − olupke rdeče čebule in žlice soli 

ter kisa namočimo v vodo in kuhamo 

približno eno uro ali več.  

 

ZELENA − na skodelico vode uporabimo 

eno vrečko zelenega čaja, ki jih potem 

damo skupaj v večjo posodo. Vodni 

mešanici nato dodamo eno žlico kisa in 

pustimo da vre.  

 

MODRA − na liter vode dodamo eno pest 

borovnic vendar jajc v vodi z borovnicami 

ne kuhamo predolgo, saj lahko barva 

prodre v notranjost jajca.  

 

ROŽNATA − uporabimo sok rdeče pese, v 

katerem jajca kuhamo tako dolgo, da 

dobimo želeno barvo.  

 

VIJOLIČNA − jajca za pol ure pustimo 

vreti v Refošku ali do želenega odtenka 

vijolične. Na pirhih se naberejo tudi 

prozorni kristalčki. 

 

Slika: https://mariborinfo.com/novica/slovenija/kaj-

simbolizira-velikonocna-hrana/133703  (20. 4. 2021). 

 

 

VELIKA NOČ 2021 
KATJA MAJHEN, 8. C  

 

Velika noč najpomembnejši in najstarejši krščanski praznik, tudi letos je zaradi epidemije 

potekal v okrnjeni obliki. Kristjani so se na veliki petek spominjali Jezusove smrti na križu. 

Zaradi 11-dnevnega zaprtja države za preprečitev širjenja epidemije pa so duhovniki opravili 

bogoslužje v zaprtih cerkvah, sami brez navzočnosti vernikov. Tudi Križev pot ni potekal v 

rimskem Koloseju, kjer so se v letih pred pandemijo zbrali številni verniki, ampak na 

ploščadi pred baziliko svetega Petra. 

V teh časih žegn poteka drugače kot pa pred dvema ali tremi leti. Ne hodimo na obrede, ne 

zbiramo se pred kapelico v svojem kraju … V teh časih vse poteka na daljavo tako žegn kot 

nedeljska maša.  

 

 
Vir slike: 24.ur.com (26. 4. 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mariborinfo.com/novica/slovenija/kaj-simbolizira-velikonocna-hrana/133703
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STRAN 3 

DAN DEJAVNOSTI 

TEHNIŠKI DAN, 6 .4. 2021, ZA SEDMOŠOLCE IN OSMOŠOLCE  

 TIJA KOTNIK, 8. C 

V torek, 13. 4. 2021, je na Osnovni šoli Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj potekal tehniški dan za 

učence sedmih in osmih razredov. Sedmošolci so imeli pletarstvo, ob katerem so se zelo zabavali, saj 

so iz odpadnih materialov in papirja oziroma starega časopisnega papirja izdelovali velikonočne 

košare. Osmošolci pa so imeli toplotne motorje. Odgovarjali so na vprašanja in izdelali avtomobile. 

Imeli smo dve opciji, ki so si jih lahko sami zbrali. Prva je bila avtomobil na balon, druga pa avtomobil 

na vetrnico.   
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STRAN 4 

ŠPORT 

POGOVOR Z NATAŠO NEDELJKOVIĆ 
TIJA KOTNIK, 8. C  

Učiteljica športne vzgoje Nataša Nedjelković mi je podrobneje opisala šolanje za športnega učitelja. Zelo rada ima predmet šport in zaradi tega se je 

odločila študirati ta predmet. Po končani osnovni šoli se je vpisala na gimnazijo v Celju. Na sprejemnih izpitih so morali opraviti veliko testov 

različnih gibalnih sposobnosti. Ker je bila uspešna, je tudi fakulteto za šport opravila in postala profesorica športne vzgoje. Poleg športa pa je zelo 

pomemben predmet v šolanju psihologija, saj moraš znati komunicirati z učenci in dobro predstaviti in razložiti učencem vse športne vsebine.  

 

Tako pa poteka njen dan kot učiteljica:  

Učitelj športne vzgoje na osnovni šoli zjutraj najprej preveri, da je v telovadnici vse tako, kot mora biti, da ko pridejo učenci lahko pouk nemoteno 

poteka. Za vsak oddelek, ki ga učim, imam za ta dan pripravljene učne vsebine, ki jih moramo skupaj predelati. Med uro poklepetam z učenci in 

jih vprašam, kako so. Če je le možno, pri športnih vsebinah prisluhnem tudi željam učencev. Ko imamo športne dneve, jih moramo pripraviti in 

organizirati vse potrebno, da športni dan dobro izpeljemo. Organiziramo šole v naravi in plavalne tečaje. V popoldanskem času pa z učenci, 

ki sestavljajo šolsko reprezentanco, tekmujemo na športnih tekmovanjih v Šaleški dolini in po vsej državi. Delo je zelo razgibano.  

 

Ko delaš z učenci, si večno mladosten. Rada imam tople mesece, ko smo lahko zunaj na igrišču. Slaba stran našega poklica pa je velik hrup v 

telovadnici, ki je zelo stresen. Ampak tako je pri vsakem poklicu. Ima dobre in slabe strani.   

 

 

Gospe Nataši se iskreno zahvaljujemo za njen pogovor in ji želimo še veliko uspehov z učenci in pozitivne energije. 

 

 

 

LE KAJ BO S ŠOLO, 

BO PRENOVA? 
Katja Majhen, 8. c 

 

Gospo ravnateljico sem vprašala nekaj vprašanj glede napovedane 

prenove naše šole. 

 
1. Zakaj  ste se odločili za prenovo šole? 

Predvsem ker nam zmanjkuje prostorov za učence in zaradi 

posodobitev določenih stvari, vezano na zakonodajo. 

 
2. Kdaj ste načrtovali začetek prenove? 

Vleče se že kar nekaj časa, okrog 4 leta. Predvidevamo pa, da bi 

se prenova po etapah začela čez 2 leti. Delali bi med poletnimi 

počitnicami in med počitnicami, ko v šoli ni učencev. 

3. V kakšnem času bi predvidoma uspeli končati prenovo? 

Odvisno je seveda od tega, kako bo arhitekt predvidel,  kdaj bi 

začeli z delom in kdaj, v kolikem času bi končali. Seveda pa 

upam, da čimprej. Glede na to, da je naša šola kar velika, bi 

lahko rekla, v približno dveh letih. Seveda pa ni nujno, lahko se 

še bolj zavleče. 

 

Ravnateljici se zahvaljujem za odgovore in ji želim, da bi 

prenova potekala čim manj stresno zanjo kot vodjo šole in 

seveda tudi za učence in učitelje. 
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STRAN 5 

PESNIŠKO USTVARJANJE 
NIKA ŠOLINC, 8. C       (Slika: Hiša daril) 

 

SREČA   
 

Le kaj je sreča?   

Sreča je zelo velik pojem.   

To je lahko nekomu nekaj velikega,                     

nekomu pa samo objem.   

   

Sreča je,  

ko se ti nekaj lepega pripeti.   

Ampak začneš jo ceniti takrat,  

če izpuhti.   

Sreča je,   

ko nekoga ljubljenega ob sebi imaš,   

in mu zaupaš.   

   

Sreča je v majhnih stvareh,  

samo dobro poglej                                    

in se nasmej. 

Lepo jo je  dobiti,                                      

a lepše jo deliti  

in s tem nekomu nasmeh narisati.   

Sreča je kot zlato, kot zvezda, kot biser.   

Lahko je velika kot modro nebo ali kot majhno gnezdece.   

   

Sreča je vsakomur dana,  

ker dala jo je narava.   

Je kot metulj,  

ki ga ne moreš uloviti.    

A če mirno počakaš,  

bo sam sedel nate.   

 
Lana Šumak, 7. a   

 

KO SE POGLEDAM V ZRCALO 
 

Ko se pogledam v zrcalo,    
vidim veliko reči    
v svoji preteklosti.    
Moje življenje pa živi le v sedanjosti.    
    
Ko pogledam sebe v zrcalu,    
vse ohromi,    
saj v zrcalu sva ostala samo jaz in ti.    
Ti, moje srce, in jaz, tvoj odsev.    
    
Ko pa zdrobi se zrcalo,    
srce moje bo razpadlo.    
Ni več zunanje podobe,    
da obrisala bi moje notranje robove.    
    
Zrcalo ostane zdrobljeno,    
jaz pa grem za svojo ljubljeno omo    
na večne srebrne livade,    

kjer ni več potrebe za tostranske razvade.    
 

Pia Ramšak, 7. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhisadaril.si%2Fdarila%2Fnapisi-and-tablice%2Fsrcki%2Fsrcek-les-sreca-258238%2F&psig=AOvVaw3PgJdUGv70uSYMNJ0iaAbk&ust=1618845215485000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCICY-NaKiPACFQAAAAAdAAAAABAD
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STRAN 6 

UMIRJANJE DUHA  
KATJA MAJHEN, 8. C 

 

V nadaljevanju bom opisala tri vaje, ki pa jih ni potrebno izvajati v zaporedju. Z vsako vajo bomo v določenem položaju držali točno določene točke, 

ki uravnavano različne sisteme v telesu, ti pa posledično vplivajo na naše telo in počutje. Opazujte, kaj se med vajami dogaja v vašem telesu in 

poiščite tisto, ki vam prinaša največjo sprostitev. 

Vaja 1 

Eno dlan položite na čelo, z drugo objemite zadnji del glave. Pritisk naj bo nežen, med izvajanjem vaje globoko dihajte. Vajo izvajajte v sedečem ali 

ležečem položaju od 3 do 5 minut. 

Vaja 2 

Ena roka naj pokriva sence, tri prste druge naslonite na vdolbino pri grlu. Med izvajanjem vaje globoko dihajte. Vajo izvajajte od 2 do 3 minute. 

Vaja 3 

Med izvajanjem vaje globoko dihajte. Eno dlan položite med prsi, z drugo tapkajte po “točki strahu”, ki leži med mezincem in prstancem prve roke. 

Tapkajte približno od 10 do 15 globokih vdihov in izdihov. Potem naredite pavzo z globokim vdihom in izdihom. Ponovno tapkajte po točki še za 

približno 3 minute. Če stres še ni ponehal, vajo ponovite še na drugi. 

 

 

 

 

 

UGANKE IN KRIŽANKE  
VALENTINA ŠTRIGL, 8. C 

 

 
https://interaktivne-vaje.si/brezknjige/nove_objave_2.html (19. 4. 2021). 

 

- RDEČA ČRNO PIKASTA GOSPODIČNA MED HROŠČI NAJLEPŠA NAJBOLJ MIČNA (PIKAPOLONICA). 

 

- GOSPODIČNA ZELENA NA ROBU BAZENA JE ŠPORTNICA PRAVA KI NAJBOLJŠE V PRSNEM SLOGU PLAVA (ŽABA). 

 

 

- BELI CVETOVI KRASIJO DREVESA RDEČI PLODOVI PA TVOJA UŠESA (ČEŠNJA). 

 

- BELA BRADA IN DVA ROGA ŠTIRI NOGE NA KMETIJI JE DOMA (KOZA). 

 

- ZLATOLASE DEKLICE SONCA LJUBKE SESTRICE SAMO PONOČI SVETIJO PO NEBU SE SPREHAJAJO V OBLAKIH ZLATIH 

RAJAJO (ZVEZDE). 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/brezknjige/nove_objave_2.html%20(19
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STRAN 7 

MAČKE 
VALENTINA ŠTRIGL, 8. C 

 

 

Domača mačka je nastala za udomačitvijo divje mačke pred več kot 5000 leti. Ena od značilnosti mačk je, da nikoli ne padejo 

na hrbet, to je zato, ker se lahko v zraku zasučejo s hrbta na trebuh v manj kot dveh sekundah, pri tem ji zelo pomaga čutilo za 

ravnotežje. 

 

Zanimivo je tudi to, da se mačke redkeje poškodujejo pri večjih višinah, saj imajo dovolj časa, da se odzovejo. 

Mačke so predvsem nočne živali, zato imajo tudi dobro razvite oči, s katerimi lažje vidijo v temi. Mačje oči so namreč kar 

precej velike, da v temi lahko zajamejo več svetlobe. Kot odličen lovec mora imeti mačka tudi zelo razvit sluh in vonj. Mačke 

slišijo za dve oktavi višje tone kot ljudje.  

 

Mačke imajo ponavadi okoli maja 2−4 mladiče, ki jih namestijo na najbolj udobno in skrito mesto, ki ga najdejo. Mačke skrbijo 

za mladiče tudi, če ti niso njihovi.  

Poznamo 4 najbolj znane vrste mačk: 

1. SIAMSKA MAČKA  
 

2. PERZIJSKA MAČKA 

 
 

3.MAINE COON  

 
4, RAGDOLKA 
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STRAN 8 

 

 

ŽIVALI IN NJIHOVO ŽIVLJENJE 
1. članek (NIKA ŠOLINC), 2. članek (KATJA MAJHEN) 

 

 

 

 

ČEBELE SO NAZAJ 
NIKA ŠOLINC, 8.C 

 

KRANJSKA ČEBELA (APIS MELLIFERA CARNICA) 
 

Kranjska čebela, tudi kranjska sivka ali kranjica, je avtohtona čebelja rasa, ki se je razvila na območju današnje Slovenije, 

Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore …, iz zgodovinskih vzrokov pa je za njeno domovino priznana Gorenjska. 

Trenutno je za italijansko čebelo druga najbolj razširjena čebelja rasa medonosne čebele na svetu. 

 

VIDEZ                                                                                                                                                                                         

Telo čebele delavke je ozko in sivo, od tod tudi ime sivka. Zadek je temen, zadkovi obročki pa so široki in sive do rumenkasto 

sive barve s svetlejšimi pegami na prvem in drugem obročku . Matica je svetlo do temno rjava. Troti so sive do rjavo sive barve, 

zadek imajo temen.       

HRANA                                                                                                                            

Za vse ličinke in odrasle čebele predstavljata nektar in cvetni prah prehransko osnovo in vir hranilnih snovi. Nektar zagotavlja 

ogljikove hidrate v obliki sladkorjev, cvetni prah pa je vir beljakovin, vitaminov in mineralov.   

ŽIVLJENSKI PROSTOR IN KARAKTER                                                             

Svoja gnezda oblikujejo v votlih drevesih, razpokah in drugje v zatišnih legah, ki jih varujejo pred neugodnimi vremenskimi 

razmerami in plenilci. Čebelarji pa jih gojijo v panjih. Kranjska čebela je poznana po mirnosti, delavnosti in odlični orientaciji. 

Odlikuje jo dober donos in orientacija, kar ji pomaga pri nevletavanju v tuje panje.  

Povzeto po: https://www.okusi-med.si/cebela (11. 4. 2021). 

 
     

        
 

Narisala: NIKA ŠOLINC 

 

 

https://www.okusi-med.si/cebela
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STRAN 9 

PSI IN PASJA ŠOLA − MOJE IZKUŠNJE 
KATJA MAJHEN, 8. C 

 

Jaz in moja psica TAČKA sva hodili v pasjo šolo na KINOLOŠKEM DRUŠTVU VELENJE, ki se nahaja ob VELENJSKEM JEZERU. Povedala in 

pokazala vam bom s slikami, kaj so osnovne vaje, ki bi jih moral znati vsak pes in se na njih tudi odzivati.   

Jaz in Tačka sva opravili MALO PASJO ŠOLO, sedaj delava še B-tečaj.  

Sama sem posnela nekaj videoposnetkov z vajami. Pokažem vam jih v naslednji številki. 

 

Osnovne vaje, ki bi jih moral znati vsak pes/psica. 

 

1. Sedi. 
 

 
 

 

2. Poleg 
 

 

 
 

3. Lezi ali dol 
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STRAN 10 

 

 

 

SAMO EN CVET 

 
Samo en cvet, en češnjev cvet, 

samo en cvet, en češnjev cvet, 

dehteč in bel 

odlomi, moja draga! 

Ne bom ga za klobuk pripel, 

ne bom ga v gumbnico si del, 

odlomi ga, odlomi, draga! 

Jaz bom ljudem poslal ta cvet, 

vsakomur, ki na križ pripet 

trpi v pomladi tej … 

In glej, ta drobni češnjev cvet 

bo v njih izbrisal malodušja sled 

in spet razžaril tožni jim pogled. 

Samo en bel, en češnjev cvet 

odlomi, moja draga, 

saj veš, kako vsak tak pozdrav 

človeku za rešetkami pomaga. 
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