26. 5. 2021 // MAJ / /7. IZDAJA

KAJUHOVC
UVODNIK
Katja Majhen, 8. c
POZDRAVLJENI, KAJUHOVCI!
No, pa smo prišli do konca prvega letnika časopisa KAJUHOVC. Vesela sem, da sem lahko bila v tem. Upam, da smo vas tako mi kot tudi člani
časopisa PIKSLI navduševali z zanimivimi in poučnimi vsebinami. Vsem bodočim mladim novinarjem želim veliko ustvarjalnega in kritičnega duha
pri novinarskem delu. Obljubim, da bom prebrala vsako njihovo izdajo.
Za vogalom naš čakajo poletne počitnice, zato UŽIVAJTE, kjerkoli že boste, JUHUUUUUU!!!!
Podarjamo vam zadnjo 7. izdajo KAJUHOVCA.
Prej pa še delim utrinke iz čistilne akcije, ki smo jo imeli mladi novinarji, to smo Kajuhovci in PIKSLI ter naš prekrasni učitelj TOMAŽ REPENŠEK.

Slika: Katja Majhen, urednica časopisa KAJUHOVC

Slika: Katja Majhen 8. c, urednica časopisa KAJUHOVC
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DAN EVROPE ~ 9. maj
NIKA ŠOLINC, 8. C

Vsaka država ima svoje zakone in pravila. Včasih so se države med
seboj vojskovale. Ali pa se prepirale glede ozemlja in prehajanja
meja. Države so se prepirale tudi zaradi gospodarstva in trgovanja.
Zato je bilo leta 1950 v Parizu srečanje voditeljev evropskih držav,
kjer je francoski zunanji minister Robert Schuman prestavil novo
idejo o močnejšem sodelovanju med evropskimi državami. Bistvo
ideje je bilo, da bi države med seboj dobro sodelovale, da bi imele
dobre odnose in si pomagale. Da bi med državami vladala mir in
razumevanje. Zato so podpisali poseben dokument, ki mu rečemo
Schumanova deklaracija, ki je bila temelj za nastanek Evropske
unije.
Evropsko unijo dan danes sestavlja 27 prostovoljno vključenih
demokratičnih evropskih držav. Letos je predsednik Slovenije Borut
Pahor predlagal idejo o pismu ob letošnjem dnevu Evrope, ki so ga
podpisali tudi drugi predsedniki evropskih držav. Pismo je pozivalo
vse prebivalce Evrope, da razmislijo o prihodnosti Evrope, njenih
vrednotah in življenju na njenih tleh.
Dan Evrope običajno praznujemo tako, da institucije Evropske unije
vsako leto pripravijo dneve odprtih vrat. To pomeni, da lahko ljudje
obiščejo prostore in stavbe, kjer delajo predstavniki Evropske unije.
Povzeto po: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_sl (2.
6. 2021).

Slika: Say Hello To The World
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SREČKO KOSOVEL
NIKA ŠOLINC, 8. C

Srečko Kosovel (1904–1926) je bil slovenski pesnik in
publicist, najvidnejši predstavnik slovenske moderne poezije.
Kosovelovo ustvarjalno obdobje je kratko in hkrati zelo
intenzivno, veliko njegovih pesmi pa temelji na družbenih
krivicah in mračni usodi človeštva. V takšnem načinu
izražanja so se preizkusili tudi naši devetošolci, ki so svoje
kritične pesmi izrazili v obliki KONSTRUKTIVISTIČNIH
pesmi.
Avtorji KONS pesmi:
Zala Golavšek, 9. c
Martin Klavž, 9. c
Tjaša Goršek, 9. c
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MODA NAŠIH BABIC IN DEDKOV
VALENTINA ŠTRIGL, 8. C

Danes se moda spreminja zelo hitro in posebej mladi smo tisti, ki sledimo njenim smernicam, ki nemalokrat postanejo kar naš
način življenja. Radi prevzamemo vodila, ki v nas prebudijo uporniškega duha.
Danes se celo sprašujemo, ali smo mladi sužnji modnih trendov. Od babic in dedkov poslušamo, kako je bilo včasih vse
drugače, bolj preprosto in predvsem bolj zdravo.
S tem člankom sem se želela seznaniti s kulturo oblačenja v času otroštva in mladosti naših babic in dedkov. Da ne bi izgubila
časovnega okvira, sem se odločila, da pogledam v obdobje med letoma 1945 in 1960, torej v čas po drugi svetovni vojni.

VLOGA OBLAČENJA:
Človek ima že odnekdaj potrebo po oblačenju. Sprva so se ljudje oblačili zato, da so pokrili golo telo, da so se tako zaščitili.
Kasneje so z oblačili začeli nakazovati tudi razlike med spoloma. Oblačila so bila takrat preprosta in niso pretirano razkrivala
ljudi.
Ponekod so bile v stilu oblačenja tudi kakšne prepovedi (npr. pri ženskah hlače). Ljudje so se ponekod začeli oblačiti bolj
vpadljivo in okraševati zaradi želje po izstopanju, kar vidimo tudi danes.

MODA BOGATEJŠIH:

Po modi so se navadno razlikovali tudi ljudje. Bogatejši ljudje so se kot osnovo mode izbrali prav bogastvo in potratnost.
Moda pri bogatejših ljudeh se je precej videla na zunaj, ker so na sebi imeli precej bolj draga oblačila, kot so jih bili drugi
vajeni.
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KAM, NAŠI DEVETOŠOLCI?
TIJA KOTNIK, 8. C
Vprašala sem nekaj devetošolcev, kam se bodo vpisali v srednje šole in tukaj so odgovori. Veliko se jih je vpisalo na gimnazijo in razlogi so bili,
ker niso vedeli, kam bi se drugam vpisali in ker gredo tja njihovi prijatelji oziroma vrstniki. Tudi veliko se jih je vpisalo na zdravstvene srednje šole,
ker želijo pomagati ljudem in ker so poklici v zdravstvu dobro plačani. Elektro-tehniške srednje šole so tudi zelo popularne, saj učence zanima
elektronika in sodobna tehnologija, ki z vsakim dnem bolj napredujeta. Seveda pa so se učenke tudi vpisale na kozmetične in frizerske srednje šole.
Pogosti razlogi za odločitev, v katero srednjo šolo so šli, so, ker jih to veseli ali pa ker so se za to šolo odločili prijatelji.

Zelo vas bomo pogrešali! Srečno v novi šoli, vam želimo KAJUHOVCI ter vsi učitelji ter
učenci.

POLETNI ŠPORTI
TIJA KOTNIK, 8. C
Poletje s seboj vedno prinese dobro vreme in še boljše počutje, ponuja pa tudi mnogo več svobode pri izbiranju športnih aktivnosti. Poletni čas
ponuja nekaj izvrstnih idej za poletno športno ustvarjanje v objemu narave in veliko svežega zraka.
ODBOJKA NA MIVKI
Odbojka je šport, ki ga poznamo vsi – če ne drugače, smo se z njim srečali v šolskih letih pri urah športne vzgoje. Vendar odbojka na mivki je
povsem drugačno doživetje kot klasična dvoranska odbojka. Igri si sicer delita osnovna pravila, vendar gre pri odbojki na mivki za bolj sproščeno in
zabavno doživetje.
Topla mivka, vroče sonce in razgaljena telesa so le še dodatni bonus pri tem nadvse zabavnem športu. Tekmovalna verzija odbojke na mivki se sicer
igra med dvema paroma, za rekreativni užitek pa je načeloma precej bolje, če je igralcev malo več. Nihče si namreč ne želi ves čas pobirati žoge s tal
in brisati velikih količin mivke s svojega telesa.
TEK
Z njim se sprostite in izločate škodljive snovi iz telesa z znojenjem.
Poletje omogoča, da se iz zatohlih fitnes centrov končno preselite na svež zrak in zares uživate ob telesni aktivnosti. Čudovita narava, toplo ozračje in
občutek svobode bodo le še povečali pozitivne učinke, ki jih ima tek na vaše počutje. Pa ne govorimo le o telesnem počutju, temveč tudi o duševnem
počutju. Tek je namreč najboljše naravno sredstvo za preganjanje stresa in skrbi.
GOLF
Golf je nekdaj veljal za šport elite, vendar pa sta razmah površin za igranje golfa in velika konkurenca med proizvajalci športne opreme to močno
spremenila. Golf ni šport, ki zahteva zelo intenziven telesni napor, tako da najbrž ne bo prava izbira za vas, če se želite temeljito prepotiti. Zagotovo
pa ponuja izjemno sproščujoče doživetje v udobju osvežujočega naravnega okolja.
Preden nakupite popolno golf opremo – komplet palic, žogice, oblačila in čevlje, se vsekakor najprej izplača nekajkrat igrati z izposojeno opremo, da
preizkusite, če je igra sploh prava izbira za vas.
KOLESARJENJE
Na kolesu se celo telo sprošča in celo telo deluje. Še bolje pa je kolesariti v družbi.
ROLANJE
Je zelo zabaven šport in na kratke razdalje lahko prideš kar z rolarji.
PLAVANJE
Plavanje kot tekmovalni šport se sicer izvaja v notranjih bazenih, vendar ni večjega užitka kot plavati v širnem, osvežujočem morju. Plavanje je
aktivnost, pri kateri naenkrat deluje ogromno skupin mišic, tako da vam lahko pomaga izoblikovati roke, noge, zadnjico, trebušni in hrbtni del telesa
hkrati pravi užitek je, ko se po dolgem in vročem dnevu vržeš v vodo in zaplavaš.
Pri plavanju na morju se ne oddaljujte preveč od obale, saj nikoli ne veste, kdaj vas lahko zgrabi krč ali obide kakšna druga slabost. Zelo
priporočljivo je tudi, da si telo dobro zaščitite tudi s kremo za sončenje, saj lahko dolga izpostavljenost soncu v kombinaciji z morsko soljo povzročiti
resne nevšečnosti vašemu telesu.
Če je morje predaleč, lahko poskusite tudi z namakanjem v bazenih. Ti v turistični poletni sezoni sicer niso ravno namenjeni resnemu plavanju, saj so
navadno polni otrok, dopustnikov in uživačev, ki se ne dajo preveč motiti. Če vam uspe najdi kak manj obljuden bazen ali kak bolj umirjen termin,
pa je to odlična priložnost za rekreacijo.
TENIS
Tenis je sicer šport, ki se ga zahvaljujoč športnim dvoranam in drugim pokritim objektom lahko igra skozi celo leto, vendar je igranje tenisa na
odprtem povsem drugačna izkušnja. Veter v laseh, toplo sonce in značilni rdeči pesek občutno pripomorejo k večjemu užitku ob udarjanju rumene
žogice čez mrežo. K sreči je rekreativni tenis v Sloveniji izjemno dobro razvit, kar pomeni, da vam je na voljo ogromno igrišč.
Za uro ali dve užitka potrebujete le vsaj enega partnerja, ki vam bo vračal žogice z nasprotne strani igrišča. Če ste malce slabše telesno pripravljeni,
se lahko v začetku preizkusite tudi v igri dvojic,
Ne pozabite na ustrezno športno opremo – teniške čevlje, športne kratke hlače ali krilo, v katerem boste lahko shranjevali žogice, in seveda lopar.
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KAM MED POČITNICAMI?
TIJA KOTNIK, 8. C
Najlepši kraji za izlete po Sloveniji z družino so:
BLED: na Bledu si lahko ogledate zelo znani Blejski grad ali tudi greste na vožnjo s čolnom po
jezeru.

Vir: https://www.bled.si/images/backgrounds/thumbnail-n.jpg (8. 6. 2021).

POSTOJNSKA JAMA: ogledate si lahko kapnike stare več milijonov let, se vozite z vlakcem in pogledate človeško ribico.

Vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Burger_PostojnskaJama.jpg (8. 6. 2021).

PIRAN: prečudovito mesto, v katerem se lahko sprehajate po čudovitih ulicah starinskih stavb in za konec še lahko skočite v morje.

Vir: https://www.mirenkras.si/img/w800-h500-c800x500/upload/gallery/139/piran-m.jpg (8. 6. 2021).

SLAP SAVICA: je čudovit slap v Bohinjski dolini. Do njega hodite po prečudoviti poti 20 minut, ampak sapo ti vzame končen razgled in je
vreden hoje do njega.
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Vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Savica_Fall.jpg/220px-Savica_Fall.jpg (8. 6. 2021).

SOTESKA VINTGAR: hodite po ozkih poteh nad kristalno čisto reko in vodo na koncu pa prispete do čudovitega slapa.

Vir: https://vintgar.si/wp-content/uploads/2020/05/Vintgar-13-2.jpg (8. 6. 2021).

KAKO IZBRATI PRAVO PASMO PSA ZASE
KATJA MAJHEN, 8. C

Odločili smo se za novega pasjega družinskega člana. Toda katera
pasma bo prava za naš način življenja? Nekaj nasvetov …
•

Za tiste, ki boste prvič pasji skrbniki, je dobro zapisati, da lahko izbirate prav med vsemi pasmami.

•

Seveda bomo izbrali psa, ki nam bo vizualno všeč, a včasih je treba skleniti kakšen kompromis, kajti karakteristike in potrebe pasme so vseeno
mnogo bolj pomembne za prijetno sobivanje. Beagle je na primer zares prikupen pes, toda treba je vedeti, da se v njem skriva pravi lovski nagon. To
spada k njegovi selektivni vzgoji in tega se ne da izbrisati kar tako čez noč. S tem tudi ni prav nič narobe. Pomembno je, da se prej pozanimate in
veste, kaj od pasme pričakovati.

•

Druga napaka je, da kupimo pasmo, ki je trenutno moderna. Tudi trenutno trendovski borderski ovčar, ki na spletnih posnetkih dela tako ljubke
trikce, ni primeren za manj aktivne. Borderski ovčar ima denimo tudi izrazite nagone, ki se kažejo v nagnjenosti k ščipanju, tudi otrok (ovčk). Treba
se je zavedati, kaj vse se lahko pričakuje od določene pasme.

•

Za manj aktivne ljudi bo prava izbira pes iz skupine družnih psov. Ti psi so manjši in so bili ustvarjeni za to, da človeku delajo družbo. Nekateri med
njimi imajo resda tudi lovski nagon, toda ta skupina psov je nekako dobra splošna usmeritev za manj aktivne posameznike, ki iščejo kosmatinčka, ki
se bo rad crkljal. A pri tem ne gre pozabiti, da prav vsak pes potrebuje sprehod ali več na dan.

•

Obstajajo pasme, za katere velja, da so lažje za vzgojo. Lažji za vzgojo je na primer kavalir kralja Karla, ki velja za nezahtevno, prilagodljivo in
zadovoljno pasmo, ki uživa tako pri crkljanju kot pri pohajanju. Poleg tega so z vidika vzgoje manj zahtevne tudi nekatere pasme prinašalcev (a
vsekakor ne vse), coton, ši-cu … Omenjenih ne moremo primerjati na primer s pogosto svojeglavimi pinči ali lovskimi nemškimi terierji.
Lovski psi, ovčarski in pastirski psi ter hrti potrebujejo dobro mero aktivnosti, gibanja.
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•

Kdor išče psa kot družabnika pri različnih aktivnostih, naj morda pokuka med pasme izmed teh skupin. Za primerjavo, ptičarja weinmaranec ali vižla
potrebujeta trikrat toliko aktivnosti kot labradorec ali zlati prinašalec. Delovni psi pa potrebujejo delo, v smislu šolanja, z njimi se je treba ukvarjati in
zaposliti tudi njihove možgančke, ne samo mišice.

•

Izbiro pasme je dobro prilagoditi tudi vašemu življenjskemu okolju. Skoraj vsi psi lahko srečno bivajo tudi v urbanem okolju in v večstanovanjskih
stavbah. S predpostavko, da čez dan dobijo dovolj aktivnosti! Je pa pri bivanju v večstanovanjski stavbi smotrno razmisliti, da morda vseeno ne
izberete preveč glasnih psov (bevskačev). Za bolj glasne veljajo lovski psi, seveda pa je tudi to zelo odvisno od same vzgoje. Basenji na drugi strani
pa na primer sploh ne zna lajati in je prav zato (pa tudi zaradi kratke dlake) pogosta izbira za v večstanovanjske stavbe. A naj vas ne zavede, tudi ta
pasma ima svoje specifike, ki ne ustrezajo vsakemu lastniku.

•

Pasme se zelo razlikujejo tudi glede zahtevnosti nege. Če negi niste pripravljeni posvetiti veliko časa, potem odsvetujemo izbor cotona, maltežana,
komodorja in vseh ostalih pasem, ki imajo zahtevno dlako za nego. So pa, na drugi strani, ti predstavniki zares čudoviti, če so urejeni, počesani in
sfrizirani. Za dokaj nezahtevne za nego pa veljajo psi s krajšo dlako. Seveda lahko določene pasme, ki so sicer zahtevne za nego, postrižemo in si
tako olajšamo delo; a samo določene, ne vseh!

•

O tem, ali družinski psi obstajajo ali ne, je bilo že veliko razprav. Dejstvo je, da se z otroki lahko razume vsak pes, ali pa nobeden – otroci morajo psa
spoštovati in poznati pravila obnašanja. Kljub temu pa so zlati prinašalec, labradorec in pudelj največkrat omenjeni kot družinski psi. Izmed lovcev
značajsko zagotovo izstopa seter. A tudi sicer resni in do tujcev strogi delavni psi so krasni družinski psi. Vse je stvar vzgoje in prave izbire pasme
glede na naš življenjski slog, znanje in čas, ki ga namenimo novemu družinskemu članu.
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Drobna pesem
Jaz sem droben, droben list,
ki drevo mu daje hrano.
To drevo iz zemlje rase,
zemlja pa je vir življenja,
in življenje vir človeštva,
in človeštvo, to je hrast,
ki človeku daje rast.

Slika: cosmopolitan.si

Pogrešali vas bomo in nasvidenje v novo šolsko leto z
novimi ustvarjalci.
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