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Namesto načrtovane govorilne ure 7. decembra bomo ta dan izvedli roditeljski 
sestanek, ki je bil planiran za četrtek 23. decembra 2004.

Z veseljem Vas vabimo v sredo, 22. 12. 2004, ob 16.30 uri v Kulturni dom Voličina, 
kjer bomo s kulturnim programom počastili otvoritev novih šolskih prostorov. Po 
prireditvi Vas vabimo, da si ogledate novo pridobljene prostore.

Učence prvega in drugih razredov je v oktobru obiskal Modri medvedek.
Skupaj so se poveselili s petjem in plesom.
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Dan mrtvih
Dan spomina na mrtve se imenuje tudi dan vseh 
svetnikov. Po nekaterih razlagah zato, ker je 
število svetnikov preseglo število dni v letu in jim 
je cerkev namenila skupni dan.
V ozadju praznika pa naj bi bil poganski običaj 
srečevanja živih in mrtvih, ki ga cerkev ni mogla 

izkoreniniti, 
in ga je zato 
spravila v 
katoliški okvir.
Praznični 
spomin 
na mrtve 
je, pravijo 
etnologi, 
pri nas 
obstal tudi v 

komunističnem sistemu zaradi njegove majhnosti.
Vendar naj bi bil dan spomina na mrtve namenjen 
predvsem spominjanju na naše pokojne.
Neminljiva pokopališča pa so skupna točka 
kultur, ki se sicer pri obredih poslavljanja od 
mrtvih povsem razlikujejo. Barva smrti je pri 
nas navadno črna, pri vzhodnih kulturah je to 
bela, pri Egipčanih je bila rdeča. In namesto sveč 
prinesejo v Mehiki svojci pokojnikom hrano in 
pijačo in praznujejo življenje.

Eva Fras in Tina Katan, 7. r/9

Martinovanje
V torek, 11. novembra, je praznik Sv. Martina. 
Takrat se po ljudskem običaju mošt spremeni v 
vino.
Nekaj ljudskih pregovorov: kadar vino slabo 
priteče ga pridela Bog, če pa ga je veliko pa ljudje; 
dobro vino in lepa ženska to je največji strup; po 
pameti ga pijmo, da glave ne zgubimo.
V nekaterih krajih ta praznik še praznujejo s 
posebno večerjo - Martinovo gosjo. Spet drugi pa 
se poveselijo ob kozarčku ali dva novega vina in 
tako preženejo vsakdanje skrbi.

Amanda Spevan in Ines Kopčič, 7. r/9

Praznovanje občinskega 
praznika
V začetku meseca novembra, ko goduje farni 
zavetnik lenarške cerkve Sv. Lenart, vsako 
leto slavi svoj praznik občina Lenart. Ob tej 
priložnosti so tudi letos, 5. novembra pripravili 
proslavo, ki so jo združili s še enim velikim 
dogodkom, 25-letnico Območne obrtne zbornice 

Lenart. Tako smo bili v polni dvorani Kulturnega 
doma Lenart priča bogatemu kulturnemu 
programu, ki je obogatil slovesne trenutke ob 
podelitvi priznanj Območne obrtne zbornice ter 
tudi občine Lenart. Še posebej ponosni smo bili, 
ko sta na oder stopila dva naša krajana, gospoda 
Marjan Fekonja in Alojz Lorber. Marjan Fekonja 
je postal dobitnik najvišjega priznanja Območne 
obrtne zbornice, saj je s svojo firmo Splošno 
ključavničarstvo Marjan Fekonja s.p. prejel Zlato 
plaketo za izjemne dosežke na področju obrti 
in podjetništva, za kar mu iskreno čestitamo. 
Čestitke pa so namenjene tudi Alojzu Lorberju, 
katerega delo in dolgoletno delo na področju 
ključavničarstva, s slednjo dejavnostjo se je pričel 
ukvarjati že leta 1971, in trgovine je občina Lenart 
nagradila z Bronastim lenarškim grbom.
Ker živimo v kraju delavnih in prizadevnih ljudi 
verjamemo, da se bomo tudi v prihodnje še lahko 
veselili podobnih uspehov naših sokrajanov.

T.K.H.

Otrok ima pravico povedati 
svoje mnenje
Letos je v začetku oktobra potekal že 40. teden 
otroka. Tema ob tem tednu je Evropa mladim 
– mladi Evropi, z njo pa želijo Zveza prijateljev 
mladine Slovenija opozoriti na položaj otrok v 
evropskem prostoru, otrok in mladostnikov v 
Evropi in na usmerjanje pogojev za uresničevanje 
njihovih temeljnih pravic.
Otroci in mladostniki so prihodnost in temelj 
razvoja družbe. Imajo svoj odnos do življenja v 
sodobni Evropi, zato jim je potrebno omogočiti, 
da postanejo sodelujoči partner pri oblikovanju 
Evrope, miru in nasilja. Mladi moramo imeti 
možnost in priložnost izraziti svoje mnenje, ki je 
plod naših izkušenj in doživetij.
Starši imajo svoje otroke radi, želijo jim dobro in 
jih vzgajajo po svojih najboljših močeh, vendar 
včasih tudi s kaznijo. V ZPMS so ugotovili, 
da se število klicev na njihov telefon za otroke 
in mladostnike (Tom) vsako leto povečuje. 
Najpogosteje kličejo dekleta stara od 13 do 15 
let, najpogostejše teme, zaradi katerih otroci 
in mladostniki pokličejo brezplačno številko 
Toma, pa so: ljubezen, spolnost, dom, vrstniki in 
šola. Sledijo pogovori o telesnih in psiholoških 
težavah, zasvojenosti, odvisnosti in zlorabah, 
najmanj pa je klicev zaradi vprašanj o samomoru 
in zaradi socialnih stisk.

Nina Fekonja, 8. a
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Intervu z učiteljico Regino Harl 
Da vas malo ogrejemo pred bližajočimi prazniki 
in zimo, smo vam pripravile intervju z učiteljico 
3. razreda, ki je prav tako novi obraz na naši šoli.

Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice?
Za poklic učiteljice sem se odločila zato, ker me 
veseli delo z otroci. Od kar se spomnim sem zelo 
rada bila v vlogi učiteljice.

Zakaj ravno poučevanje razrednega pouka?
Za to sem se odločila predvsem zato, ker so 
mlajši otroci veliko bolj odkriti in ubogljivi. 
Večkrat ti tudi zaupajo težave, ki jih imajo. Zaradi 
tega imaš občutek, da te imajo radi.

Kje ste študirali in kakšen se vam je zdel 
študij?
Študirala sem na Pedagoški fakulteti v Mariboru. 
Študij ni bil pretirano težak, le bilo je malo 
praktičnega dela z otroci. Na študij me vežejo 
zelo lepi spomini, ki se jih rada spominjam.

Kako dolgo že poučujete?
Poučujem že 4. leto.

Se vam je v času vašega poučevanja zgodilo 
kaj napozabnega?
V bistvu se z vsakim razredom zgodi kaj 
nepozabnega, kar ti res težko uide iz glave. Če 
bi te stvari začela naštevati bi bilo preveč. Je 
pa največje zadovoljstvo, ko učenec z učnimi 
težavami uspešno zaključi razred. To ti da 
potrdilo, da si dober učitelj.

Ali lahko tretji razred pohvalite?
Seveda. Zaslužijo si veliko pohvalo. So zelo 
marljivi in želijo izvedeti marsikaj novega. A 
najlepše je, ko ti znajo pokazati, da si jim všeč kot 
učitelj.

Kakšna se vam zdi naša šola?
Šola je zelo prijazna, zaradi učiteljev in 
otrok. Presenečena pa sem nad kulturnim 
pozdravljanjem, ki ga je na tej šoli kar veliko.

Kateri poklic bi še izbrali poleg poučevnja?
Če ne bi bila učiteljica, bi po vsej verjetnosti bila 
specialna pedagoginja ali socialna delavka.

Ali ste imeli kdaj kakšne težave z učenci?
Moram priznati, da nikoli nisem imela kakšnih 
večjih težav z otroci.

Kaj počnete v prostem času?
Prostega časa mi ostane zelo malo, tisti ki pa mi 
ostane pa ga rada izkoristim z družino.

Ali želite kaj sporočiti učencem in delavcem 
šole?
Čim več lepih skupnih trenutkov, kajti marsikaj 
lahko rešimo z medsebojnim spoštovanjem in 
pogovorom.

Misel ki vas vodi skozi življenje?
V življenju je veliko lepih stvari, samo videti jih 
moraš!

N A   K R A T K O...   N A   K R A T K O...

Horoskop: Lev
Hrana: Testenine in solata
Pijača: Voda in kokakola

Naj skupina: Siddharta
Naj pevka: Tinkara Kovač

Film: Moje pesmi, moje sanje
Barva: Modra

Avto: Renault

Učiteljici želimo še veliko veliko lepih trenutkov z 
njenim 3. razredom. Predvsem pa ji želimo, da bi 
se na naši šoli čim bolje počutila.

Gabi, Esty, Tamy, Jasmy, 8. a
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Vožnja z avtomobilčki
Prišel je dan vožnje z avtomobilčki. To je bil 
četrtek, 14. 10. 2004. Komaj sem čakal, da se 
peljem z avtomobilčkom. Sodeloval sem v 
zadnji skupini. Ko smo čakali na vožnjo, smo se 
ogrevali s tekom na mestu in lovljenjem. Klemen, 
moj prijatelj, se je zaletaval v mene. Oba sva se 
smejala. Vozil sem džip  in zraven mene je sedel 
Blaž. Gospod, ki nas je vodil, je bil zelo prijazen. 
Dobili smo vozniška dovoljenja.
Po končani vožnji smo se odpravili proti učilnici 
na malico. Želim si, da bi se še večkrat vozili s 
temi avtomobilčki.

Tomi Tuš, 3. b

Prva vožnja z avtomobilčkom
V četrtek sem se odhoda v šolo še posebej 
veselila, saj nas je čakala vožnja z avtomobilčki. 
Kot ponavadi smo se zbrali v učilnici. V 
spremstvu učiteljice smo se polni pričakovanja 
in radovednosti odpravili na šolsko igrišče. Tam 
so nas čakali avtomobilčki, pripravljeni na divjo 
vožnjo.
Nadeli smo si rokavice, čelado, se pripasali in 
divja vožnja se je pričela. Vozila sem rdečega 
džipa. Naredila sem kar nekaj prometnih 
prekrškov, zaletela sem se v drug avtomobil in 
prevozila rdečo luč na semaforju. Vendar me 
zaradi tega policist, ki nas je opazoval in ocenjeval 
našo vožnjo, ni kaznoval.
Po naporni vožnji smo si zaslužili krepko malico, 
si ogledali film v razredu, nato pa smo se polni 
vtisov odpravili domov.

Ana Živko, 3. a

Super dan
Četrtek, 14. 10. 2004, je bil prav super dan. 
Čeprav sem se kot vsako jutro v šolo odpravil 
s svojo veliko šolsko torbo – knjig in zvezkov  
ta dan nisem potreboval. Ker je bil namreč lep 
dan, smo se učenci 3. a in 3. b razreda v času 
pouka odpravili na igrišče, kjer nas je pričakal nek 
gospod. Ta gospod nas  je poučeval o prometu 
in kako se obnašati na cesti. Po poučevanju smo 
se razdelili v 4. skupine po sedem učencev. Nato 
pa smo dobili majhne avtomobile, s katerimi 
smo se vozili med ovirami in prometnimi znaki. 
Bilo je zelo prijetno in čas je kar prehitro minil. 
Odpravili smo se na malico. Po malici smo odšli 
v razred, kjer smo si ogledali film o prometu. Ta 
dan mi bo še dolgo ostal v spominu. Upam, da 
bo še veliko takih dni.

Aljaž Benko, 3. a

Nepozaben dan
V četrtek, 14. 10. 2004, smo imeli vožnjo z avti, 
ki spadajo v program JUMICAR. Zbrali smo se 
v šoli in počakali učiteljico. Nato smo se skupaj 
odpravili na igrišče, kjer smo se lahko popeljali 
z avtomobilčki po mini ureditvi s semaforji in 
prometnimi znaki. Naučili so nas o vedenju in 
pravilih v cestnem prometu, biti kolesar in pešec. 
Razporedili smo nas v skupine. Bila sem v prvi 
skupini. Paziti sem morala  na hitrost, semaforje, 
prometne znake in druge sovoznike. Bilo mi 
je lepo, če bi lahko, bi bila na progi cel dan. Po 
končani vožnji smo se vsi skupaj veselo odpravili 
na malico. To je bil zame res nepozaben dan.

Klavdija Vogrin, 3. a

Vožnja z avtomobilčki
V četrtek smo v razredu počakali učiteljico. 
Potem smo skupaj odšli na igrišče. Tam so 
nas čakali avtomobilčki. Bilo jih je pet. Dva 
avtomobila sta bila z dvema sedežema. Trije pa 
z enim. Razdelili smo se v skupine. Jaz sem bil v 
prvi skupini, vozil sem se z Aljažem Benkom, ki 
je šofiral. Postavljen je bil semafor, dva prometna 
znaka STOP in prepovedano v eno smer. Po 
končani vožnji smo odšli na malico. V razredu 
smo še gledali filma o prometu, ki sta bila zelo 
zanimiva. Ta dan mi je bil všeč.

Aljaž Polič, 3. a

Grogor Brdnik, 5. r

Jesen
Jeseni listje porumeni in odpade. Drevesa dobijo 
čudovite jesenske barve. Jeseni ljudje pripravljajo 
ozimnico, saj se je poletje poslavilo in prihaja 
zima. Kmetje pospravljajo pridelke z vrtov, polj 
in sadovnjakov ter pobirajo grozdje v vinogradih. 
Živali si iščejo hrano za preživetje v zimskem 
času. Noči se daljšajo, dnevi pa krajšajo. V 
jeseni pogosto dežuje. Moj rojstni dan je tudi v 
jesenskem času. Na praznovanje bom povabil 
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veliko prijateljev, s katerimi se bom poveselil, saj 
bom star že 9 let.

Klemen Ahmetovič, 3. b

Tamara Fras, 8. b

SPREHOD Z LOVCEM
DANES SMO SE ODPRAVILI NA SPREHOD 
Z LOVCEM, KI NAM JE POKAZAL 
KRMILNICE, KJER SE HRANIJO SRNE IN 
FAZANI. POKAZAL NAM JE TUDI LISIČJI 
BRLOG. BILO JE ZELO ZANIMIVO, SAJ 
SMO SE VELIKO NAUČILI. KO SMO SE 
VRAČALI V ŠOLO, SMO UŽIVALI.

ŠPELA GRAJFONER, 2. A/9

V GOZDU Z LOVCEM
V ČETRTEK, 28. 10. 2004, SMO SE 
ODPRAVILI V GOZD. VIDELI SMO 
VELIKO ZANIMIVEGA, NA PRIMER 
LISIČJE LUKNJE. MALO SEM SE BALA, 
AMPAK KO SEM  VIDELA DA V NJIH 
NI LISIC,  SEM BILA VESELA. POTEM 
SMO NADALJEVALI POT. VIDELA SEM 
TUDI SRNO. SKOČITI SMO MORALI 
ČEZ POTOČEK. LOVEC JE RAZLAGAL 
ZANIMIVE STVARI, POVEDAL NAM JE, 
DA ŽIVALI TUDI HRANIJO, AMPAK SAMO 
POZIMI.

SAŠKA KURNIK, 2. A/9

NARAVOSLOVNI DAN
V ŠOLI SMO IMELI NARAVOSLOVNI DAN. 
Z LOVCEM SMO ŠLI NA SPREHOD V 
GOZD. ŠLI SMO POGLEDAT KRMILNICO 
ZA FAZANE. OGLEDALI SMO SI DEBLO, 
KJER NASTAVLJAJO SOL, KO DEŽUJE SE 
SOL STOPI IN SRNE TO LAHKO JEDO. 
VIDELI SMO LISIČJI IN JAZBEČEV BRLOG. 
V JESENI JE GOZD POLN PISANEGA 
LISTJA IN JE LEP DOM ZA ŽIVALI.

NASTJA KRAJNC, 2. B/9

OBISK MODREGA MEDVEDKA
KO JE PRIŠEL MODRI MEDVEDEK, 
SMO SE GA RAZVESELILI. ZAČELI SMO 
SE POGOVARJATI, KAKŠNE BARVE JE. 
VPRAŠAL NAS JE ALI JE TAKŠEN KOT 
OSTALI MEDVEDI? MI SMO ODGOVORILI, 
DA NE. REKEL JE: “KJE PA ŽIVIM, 
STE ME ŽE KJE VIDELI?” MI SMO MU 
POVEDALI, DA V CICIBANU IN CICIDOJU. 
POTEM SMO SE POSTAVILI V KOLONO 
IN ZAPELI TER ZAPLESALI MEDVEDJI 
PLES. PO KONČANEM PLESU SMO SEDLI 
V KROG IN MODRI MEDVEDEK NAM JE 
POVEDAL, DA BO KMALU MORAL ODITI. 
PREDEN JE ODŠEL, NAM JE PODARIL 
NEKAJ CICIDOJEV, IGRO “ČLOVEK NE 
JEZI SE” IN ZGOŠČENKO. KO JE ODŠEL, 
SMO BILI ŽALOSTI.

REBEKA ŠNOFL, 2. A/9

V SREDO NAS JE OBISKAL MODRI 
MEDVEDEK. HOTEL NAS JE NEKAJ 
NAUČITI. REKEL NAM JE, NAJ SE 
POČEPNEMO IN SE NAREDIMO, KOT 
DA SEDIMO NA ŠKOLJKI. ŠE PRED TEM 
PA NAS JE SPRAŠEVAL O MEDVEDIH, KI 
SO DRUGAČNI OD NAŠEGA MODREGA 
MEDVEDKA. VSE SMO VEDELI. MODRI 
MEDVEDEK JE BIL ŽALOSTEN IN NAS JE 
VPRAŠAL, ČE ŽE VSE VEMO. POTEM NAS 
JE VPRAŠAL NEKAJ, KAR NISMO TAKO 
DOBRO VEDELI, A NAM JE VSEENO ŠLO 
OD ROK. Z NJIM SMO ZAPELI MEDVEDJO 
PESMICO. POTEM JE MORAL ODITI. DAL 
NAM JE TUDI DARILO. DOBILI SMO ŠAH 
IN OTROŠKE REVIJE. NJEGOV OBISK MI 
JE BIL ZELO VŠEČ, ČEPRAV JE TRAJAL 
KRATEK ČAS.

KARIN PETKO, 2. A/9

Tadej Horvat, 7. r/9
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Počitnice
V nedeljo zjutraj sem se odpeljali v Porčič. Tam 
sem ostal na počitnicah štiri dni. Veliko sem 
poslušal gramofon. V sredo sem šel domov. 
Naslednji dan smo se z očetom, mamo in sestro 
odpeljali na Pohorje. Ko smo se vračali, mi je oče 
kupil akvarij. Naslednji dan smo šli še po ribe.

Simon Satler, 2. a/8

Monia Kolarič, 8. b/9

V petek zjutraj smo se peljali v Benedikt k 
bratrancu in sestrični. Tam smo se otroci igrali, 
starši pa so delali. Utrujeni smo se vračali domov. 
Drugi dan je prišel na obisk bratranec. Doma 
smo se igrali in pogovarjali. Potem smo šli na 
kosilo. Ko smo se najedli, so sorodniki odšli 
domov.

Patricija Polič, 2. a/8

V soboto zjutraj smo mami, Sabina in jaz 
pakirali prtljago. Oče je prtljago odnašal v avto. 
Po pakiranju smo se odpravili na Gorenjsko. 
Zvečer smo prispeli na Gorenjsko. Drugi dan 
sva šla z dedkom na skalo. Tam sva videla vso 
Sp. Dolino. Ko sva se vračala domov, sva med 
potjo videla udomačene srnjačke, veveričko in 
konje. Z botrom Jakom sva šla pogledat njegov 
avto k avtoličarju, kjer mu ga na novo lakirajo. V 
Bohinju sem preživel lepe počitnice.

David Malek, 2. a/8

LABOD IN RAČKA
NEKEGA LEPEGA DNE SE JE V RIBNIKU 
KOPALA RAČKA. POTAPLJALA SE JE IN 
LOVILA RIBICE. NAENKRAT JE PRILETEL 
LABOD. RAČKA SE ZAČUDI: “LE KDO 
JE TO, DA JE TAKO LEP?” LABOD JO 
POZDRAVI IN VPRAŠA, ČE LAHKO MALO 
ZAPLAVA. RAČKA MU DOVOLI, SAJ JI 
JE BIL ZELO VŠEČ. LABOD JE POLOVIL 
RIBICO IN JO V ZAHVALO DAL RAČKI, 

KER JI JE LAHKO DELAL DRUŽBO. S 
KLJUNČKOM JI JE PODAL RIBICO, IN 
KO STA SE DOTAKNILA, SE JE RAČKA 
SPREMENILA V LEPO LABODKO. 
SREČNO STA ŽIVELA ŠE VELIKO LET IN 
MORDA ŽIVITA ŠE DANES.

ALEX FRAS, 2. B/9

POTOČEK
POTOČEK ŽUBORI,
DEKLICA OB NJEM SEDI IN POJE SI:
“OJ POTOČEK TI,
ALI VROČE DANES
NIČ TI NI?”

SAŠKA KURNIK, 2. A/9

Obisk pri teti
Bil je vroč dan, ko smo se z avtom odpeljali 
k teti v Duplek. K njej sem vedno rad hodil. 
Njena rumena hiška stoji na visokem hribu, od 
koder se vidi Pohorje. Ko smo prispeli sva nato 
z bratrancem Timom igrala računalnik. A kmalu 
je to postalo dolgočasno in odšla sva v listnjak, 
kjer sva skakala po listju in se obmetavala z njim, 
potem sva podila kokoši in se skrivala okoli 
kmetije. Urice so minevale in teta naju je poklica 
h kosilu. Jedli smo juho s cmoki, makarone in 
solato. Z bratrancem sva prosila, če bi lahko čez 
vikend ostal tam. Ko so starši privolili, sem kar 
žarel od veselja. Preostali del dneva sva preživela 
na trati, kjer sva igrala nogomet. Tako sem 
preživel lep poletni dan v Dupleku.

Gregor Brdnik, 5. a
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Prihodnost živih bitij na Zemlji 
je negotova, razen če se bomo 
ljudje poučili o ekologiji in 
začeli spoštovati svoj planet.

B. Novak

Ločeno zbiranje odpadkov

Zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov

Katere odpadke zbiramo ločeno?

Biološki komunalni odpadki

Odpadna plastika

Papir, steklo in kovine

Zbiranje odpadne plastike v 
mestu Lenart
V Sloveniji letno ustvarimo preko 900.000 
ton odpadkov, v povprečju preko 450 kg na 
prebivalca. Vsak od nas letno kupi okoli 100 kg 
embalaže.

Zbiranje odpadne plastike

Poznamo:
• plastično embalažo,
• plastične folije,
• plastični kozarci, krožniki.

Vir: http://www.letnik-saubermacher.si

Pripravili učenci 8. a/9 razreda pod vodstvom 
učiteljice Irene Fišer. 

EKO STRAN
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Križanka za najmlajše

RAZVEDRILO

Smeh ni greh

Kako lahko rečeš blondinki, kadar naroči kokoš 
za kosilo? “Kanibal.”

Blondinki na sprehodu po plaži naletita na 
dve ročni bombi. “Takoj ju morava odnesti na 
policijo!” reče prva. “Kaj pa če katera eksplo-
dira?” “Bova pa rekli, da sva našli samo eno!”

Blondinka je povedala drugi blondinki, da je 
opravila test nosečnosti, ta pa jo je vprašala:
“So bila težka vprašanja?”

Kako blondinka popravlja napake pri pisanju 
na računalnik? “Z belilom, nato pa s kemičnim 

svinčnikom na ekranu.” 

Kako se počutite v novih očalih?” vpraša optik 
svojo stranko. “Odlično, srečal sem ljudi, ki jih že 
leta nisem videl!”

Janezek pride domov in reče: “Mami, a veš, da 
sem edini odgovoril na vprašanje?” Mama: “Kako 
pa se je glasilo vprašanje?” Janezek: “Kdo je 
razbil šipo?”

Janezek: “Oče zakaj se moram učit angleščino?” 
Oče: “Zato, ker jo govori, že skoraj ves svet!” 
Janezek: “Pa kaj ni to že dovolj?”

Primož & Marko, 8. b

Križanko je pripravila: Barbara Sužnik, 5. r
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ZVEZDE GOVORIJO ZA VAS

Horoskop za mesec december

OVEN, 21.3-20.4 BIK, 21.4-21.5. DVOJČKA, 22.5-21.6.

Ta mesec boš dobre volje saj 
ti bo tvoj najboljši prijatelj(ica) 
zaupala svojo skrivnost. Malo 
bolj se potrudi pri ocenah. Ne 
bodi ljubosumen(a) na vsako 
stvar.

Preveč si domišljaš stvari, ki 
jih ni. Sprl(a) se boš s prijatelji, 
vendar bo prepir hitro izginil. 
Pazi na svojo simpatijo, kajti 
nekdo ti jo želi prevzeti.

Prijatelji ti ne zaupajo tako kot 
nekoč, zato si velikokrat tarča v 
prepiru. Še vedno nisi pozabil(a) 
na staro simpatijo. Zelo si se 
poslabšal(a) pri ocenah.

RAK, 22.6- 22.7. LEV, 23.7-23.8. DEVICA, 24.8- 22.9.

Ta mesec boš v središču 
pozornosti, sploh pa doma! 
Učitelji te imajo dobesedno zelo 
radi, ti pa to nenehno izkoriščaš. 
Nekdo te bo razveselil z dobro 
novico.

Tvoji(e) prijatelji(ce) te zelo 
cenijo. Pri ocenah ti gre dokaj 
dobro. Nenehno te opazuje skriti 
oboževalec, ampak ti se ne oziraš 
na to. Doma te bodo zelo hvalili.

Kaj bo še iz tebe? Šolo boš 
obesil(a) na klin. Starši ti bodo 
večkrat težili, saj jim delaš same 
preglavice. Ena oseba misli samo 
nate.

TEHNICA, 23.9-23.10. ŠKORPIJON, 24.10-22.11. STRELEC, 23.11-21.12.

Pred tabo je zelo miren mesec, 
tako se boš lažje posvetil(a) 
skriti ljubezni. Šolo boš dal(a) na 
stranski tir. Na koncu meseca te 
bo obiskal prehlad.

Ta mesec ti bo ostal zelo v 
spominu, kajti spoznal(a) boš 
nekoga ki ti bo prirasel k srčku! 
Za ocene se moraš bolj potruditi, 
saj zmoreš precej več.

Ne moreš pozabiti, kaj ti 
je nekdo zaupal. Ne izdaj 
prijatelje!!! Ljubezen te je 
potolkla, vendar boš to hitro 
pozabil(a).

KOZOROG, 22.12- 20.1. VODNAR, 21.1- 18.2. RIBI, 19.2- 20.3.

To je tvoj mesec. Starši bodo 
zelo ponosni nate in tvoje ocene. 
Neka skrivnost bo prišla na 
dan. Tvoja ljubezen ti stoji pred 
nosom, ti pa tega ne opaziš.

Ne domišljaj si stvari, ki jih ni! 
Tako se ne dela s prijatelji! Tvoja 
simpatija te hoče zase, a ti tega 
ne opaziš. Ocene bodo padale 
kljub tvojemu trudu!!! Trudi se ...

Tako se ne dela s svojo simpatijo! 
Bolj se potrudi pri ocenah, ne 
bo ti škodilo! Živiš le enkrat! Pa 
zapomni si, da se na napakah 
učimo.

* Zvezdici *





Trači
Hojla, spet smo tukaj! Slišali smo govorice, da se je 
Gregor H. iz 8. a “zatreskal” v svojo sošolko Sabino 
M. Domen K. iz 8. b/9, David G. iz 7./9 in Boris 
C. iz 8. a imajo skupno ljubezen Amando S. 7. /9. 
Aleksander S. iz 8.b/9 je v svojo sošolko Monio 
K. Tamara C. iz 8. a še ni pozabila Mitja V. iz 8. b. 
Tomaž J. 8. a/9 je sveže zaljubljen v Moniko K. iz 8. 
b/9. Jon K. iz 8. b/9 pa vidi samo sošolko Damjano 
K.

S.K.P.

Glasbene novičke
Ob bok Karminim uspehom na Češkem pa lahko 
postavimo še tole novico, ki prihaja iz sosednje 
Italije: Vsako leto tamkajšnji DJ organizirajo 
tekmovanje Eurodance song contest, ki zajema 
najboljšo dance glasbo z evropskega področja, 
žirijo pa sestavljajo DJ in producenti iz Evrope, 
kot tudi od drugod. Letos se je na četrto mesto 
omenjene lestvice uvrstila skupina Karma z 
remixom skladbe Da sam ja tvoja jedina. S 
skladbo Malo pomalo se je hrvaška skupina 
predstavila na letošnji Dori in osvojila tretje 
mesto. Skladba je zdaj obšla tudi slovenske

radijske postaje. Medtem pa Tara, Pipi in Neno 
ravno danes zaključujejo sedemdnevno turnejo 
nastopov po Češki in odhajajo na svoj prvi 
nastop v sosednjo Slovaško, ki je očitno naslednje 
tržišče, ki ga nameravajo osvojiti. Kot posebni 
gostje bodo 11. aprila nastopili na velikem 
koncertu imenovanem “Uragan”, kjer nastopajo 
najbolj znani slovaški izvajalci. Vabilo je namreč 
sledilo, ko so se skladbe Karme začele pojavljati 
na vseh tamkajšnjih radijskih postajah.
Med vsemi temi dogodki bodo zagotovo našli čas 
tudi za tukajšnje intervjuje, zato se oglasite, če bi 
se radi dogovorili zanj.

Gabi & Esty, 8. a


