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Številka 6, letnik 2, leto 2020/2021

 

Uvodna beseda 

 

Moje ime je Živa Simonič in sem učenka 

7.c razreda. 

Učenke šolskega časopisa se kljub 

trenutnim razmeram, ki nam malce 

otežujejo delo, trudimo po naših najboljših 

močeh in upamo, da vam bo naš časopis 

zanimiv.  

Na žalost se ne moremo videti v živo in 

prav zato imamo tudi naš časopis v 

elektronski obliki. Vsi upamo, da bomo čim 

hitreje lahko prišli nazaj v šolo in boste 

lahko naš časopis držali v rokah in ga 

brali. 

Naprošam vas, da upoštevate pravila in 

navodila, ki so vam podana, da se lahko 

hitro spet vidimo. 

Naj bodo vsi vaši dnevi napolnjeni z 

zdravjem, veseljem in nasmehom. 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

Velikonočni prazniki v objemu 

pouka na daljavo 

Medtem ko smo še v februarski številki 

pisali o tem, kako se je zaključilo 

obdobje pouka na daljavo, sedaj 

ponovno v marčevski številki 

vključujemo novico o ponovnem 

prehodu na pouk na daljavo, za enajst 

dni, med velikonočnimi prazniki. 

Velikonočne praznike bomo tako sicer 

preživeli »v zaprtju«, a želja uredništva 

šolskega časopisa in verjamemo, da tudi 

nekaterih ostalih je, da se bomo 12. aprila 

spet vrnili nazaj v šolo. 

Tako vam vsem želimo vesele praznike, 

ne glede na razmere. Veliko zabave pri 

barvanju jajc, okusne šunke, dobrega 

kruha in potice, da čas hitreje mine, 

medtem ko smo že redno zakorakali v 

pomlad. 

Uredništvo 

------------------------------------------------------ 

Velikonočni pirhi brez kuhanja 

Bližamo se aprilu in s tem tudi prazniku 

Velike noči. Veliko držav ima v tem 

času običaj pobarvati pirhe. Ta tradicija 

seveda velja tudi za Slovenijo. 

Veliko ljudi uživa v barvanju in 

okraševanju pirhov ... Nekateri ljudje pa 

enostavno nimajo sreče in jim nikoli ne 

uspe narediti popolnih pirhov. Seveda je 

potrebno kar nekaj potrpljenja in 

natančnosti, a vseeno, kot veste, stari 

pregovor pravi “počasi, se daleč pride’’ :) 

Veliko ljudi barva jajčke zaradi njihovega 

velikonočnega pomena, drugi spet to 

delajo iz tradicije, nekateri pa sploh niso  
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pristaši tega in raje prepustijo to delo 

drugim. 

V tem članku pa se boste vseeno morda 

navdušili nad izdelovanjem pirhov.  

Vsi vemo, da poznamo na tisoče načinov 

barvanja pirhov. Toda predstavila vam 

bom pirhe brez kuhanja. 

1. Preprosto naredimo dve majhni luknjici. 

Eno na vrhu jajca, drugo pa na dnu jajca. 

 

2. Nato pa pihate skozi eno izmed luknjic. 

Pihate tako dolgo, dokler ne odteče ves 

rumenjak in beljak iz jajca. 

 

3. Ob koncu jih lahko po želji pobarvate z 

akrilno barvo ali pa oblepite z časopisom. 

 

 

 

 

Želim vam veliko uspeha in veliko 

kreativnosti pri delu;) 

Rebeka Sukič 

------------------------------------------------------ 

Kaj je spomladanska 

utrujenost? 

Pomladi se dnevi daljšajo in prebuja se 

narava. Ali se tudi mi skupaj z naravo 

prebujamo? Ali pa smo izčrpani zaradi 

daljših dnevov in več opravil? 

Prišla je pomlad, ki je s sabo prinesla lepo 

vreme, daljše dneve, več opravil in tudi 

spomladansko utrujenost.  

Spomladanska utrujenost se pojavlja 

oziroma obstaja in ni le mit ali pa izgovor. 

Čeprav ni medicinske diagnoze in ne spada 

med zdravstvene težave, se lahko pogosto 

pojavi. Velikokrat se pojavlja zaradi 

daljšanja dnevov.  

Spomladanska utrujenost je velikokrat 

odvisna tudi od našega načina življenja. 

Pogosteje se pojavi pri ljudeh, ki radi 

posedajo in se malo gibljejo, oziroma so v 

slabši telesni pripravljenosti. 

Spomladanska utrujenost se najpogosteje 

izraža kot izčrpanost, zaspanost, 

brezvoljnost (pomanjkanje energije), in 

obenem sprememba razpoloženja: nemir, 

razdražljivost, lahko pa tudi omotičnost, 

glavobol … 

Če se vas tudi loteva spomladanska 

utrujenosti in se je želite znebiti, preberite 

naš drugi članek ‘Kako se boriti proti 

spomladanski utrujenosti?’ 

Dobro skrbite za svoje telesno in duševno 

počutje. 

Ema Gumilar 

------------------------------------------------------ 
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Gregorjevo – dan ko se ženijo 

ptički 

 

12. marca praznujemo gregorjevo 

oziroma dan ko se ženijo ptički. 

Gregorjevo je “slovensko valentinovo”, ki 

ga praznujemo na različne načine.  

Dekleta so se na gregorjevo ozirala v 

nebo, saj naj bi prva ptica, ki jo je dekle na 

ta dan videlo, naznanjala kakšnega moža 

bo dobila.  

Za gregorjevo so značilne tudi nekatere 

druge šege. V Prekmurju in Porabju so 

otroci koledovali, torej hodili od hiše do 

hiše in prosili za darove. 

Danes pri nas velja že star običaj, in sicer 

spuščanje luči. V starih časih so se 

obrtniki, ki so se ukvarjali z svečarstvom in 

petrolejkami, na ta dan spustili petrolejke 

in sveče po vodi, saj jih nekaj mesecev 

niso potrebovali, ker so mojstri lahko svojo 

obrt opravljali pri belem dnevu, brez luči. 

Danes je ta običaj še ohranjen, in sicer na 

predvečer gregorjevega spustijo 

gregorčke, največkrat v Tržiču in Ljubljani.  

Ob gregorjevem se začnejo daljši dnevi in 

spust gregorčkov ponazarja prihod 

svetlobe. Vsako leto so ti gregorčki, ki so 

plovila s svečkami, lepši in bolj izvirni. 

Ema Gumilar 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

Kako se boriti proti 

spomladanski utrujenosti? 

Pomlad ni s sabo prinesla samo lepo 

vreme in daljše dneve, ampak tudi 

spomladansko utrujenost. 

Če ne veste, kako prepoznati 

spomladansko utrujenost, si preberite naš 

članek ‘Kaj je spomladanska utrujenost?’ 

Če ste pa ta članek že prebrali ali pa že 

poznate spomladansko utrujenost ali se z 

njo tudi soočate, preberite ta članek in 

spoznajte, kako se znebiti spomladanske 

utrujenosti. 

• ZDRAVA PREHRANA; Če ste 

prebrali naš drugi članek veste, da 

je spomladanska utrujenost 

odvisna od načina življenja, zato je 

najpomembneje jesti zdravo hrano, 

kot npr.; več beljakovin, sadje, 

zelenjave, zdrave maščobe … 

 

 

• VELIKO TEKOČINE; Pitje veliko 

tekočine je pomembno za nas tudi, 

če se ne soočamo s spomladansko 

utrujenostjo, najprimernejša je 

voda ali pa nesladkan čaj. 
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• TELESNA AKTIVNOSTI; Poleg 

zdrave prehrane in pitja veliko 

tekočine je potrebna tudi zmerna 

telesna aktivnosti. 

 

Podala sem vam nekaj nasvetov, ki vam 

lahko pomagajo pri premagovanju 

spomladanske utrujenostjo in upam, da 

vam bodo v pomoč. 

 

Ostanite zdravi, skrbite zase in za svoje 

dobro počutje, 

Ema Gumilar 

------------------------------------------------------ 

Svetovni dan Downovega 

sindroma 

 

21. marec je dan Downovega sindroma, 

zato vam želimo predstaviti, kako 

posebni so ljudje z downovim 

sindromom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downov sindrom ali trisomija 21 je genska 

motnja, ki jo povzroči dodaten 21. 

kromosom ob oploditvi. Ta kromosom 

upočasnjuje duševni in telesni razvoj 

otroka. Do pojava Downovega sindroma 

pride naključno in ni drugega krivca za 

pojav motnje v razvoju. 

Duševne zmožnosti otrok z Downovim 

sindromom so ovirane, vendar se včasih 

njihove sposobnosti preveč podcenjuje.  

Čeprav imajo otroci z Downovim 

sindromom tipične skupne značilnosti, so 

med njimi velike razlike. 

Otroci z Downovim sindromom imajo 

pogosto ohlapno mišičje in jih telesne 

dejavnosti hitreje utrudijo. Imajo zelo 

dober apetit in zato je potrebno skrbeti za 

uravnoteženo prehrano ter za redno 

telesno aktivnost.  

Veliko otrok z Downovim sindromom ima 

dober dolgoročni spomin, še posebej za 

dogodke in ljudi. Odvisni so od določene 

rutine in nanjo močno navezani, zato jim 

lahko spremembe rutine ali neobičajen 

dnevni urnik povzročijo nelagodje in 

vznemirjenje.  

Ker je razvoj otroka z Downovim 

sindromom upočasnjen, potrebuje več 

časa za učenje, za kar je potrebno veliko 

potrpljenja in vloženega truda.  

Otroci so zelo nagajivi in imajo smisel za 

humor. 

Ljudje si ob svetovnem dnevu Downovega 

sindroma obujejo dve različni nogavici, kot 

znak podpore. 

Ema Gumilar 

------------------------------------------------------ 
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Materinski dan 

25. marca praznujemo materinski dan. 

Na ta dan pozornost posvetimo svojim 

mamam, jim izkažemo svojo ljubezen, 

spoštovanje in hvaležnost.  

 

Po svetu materinski dan praznujejo ob 

različnih dneh, le v Sloveniji ga 

praznujemo 25. marca. 

Skozi zgodovino lahko zasledimo različne 

oblika čaščenja mater, od antičnega sveta, 

s čaščenjem boginje Ree, katoliška cerkev 

s čaščenjem Marije, moderna oblika 

praznika spomina in zahvale materam pa 

se je začela leta 1910 v ZDA in se 

postopoma razširila po celotnem svetu. 

Uredništvo 

 

Mama 

Vsaka mama je prava mama, 

dana za srečo in na veselje. 

Prava. In ena sama. 

Za vse življenje. 

(Tone Pavček) 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

Cimetove kvašene rolice 

Izbrali smo recept z namenom, da z 

njim presenetimo mame in se seveda 

tudi posladkamo med prazniki. 

 

Sočno in mehko pecivo, ki se kar stopi v 

ustih, pričara toplino, ki jo občutimo, ko 

pomislimo na svojo mamo. Te rolice kar 

kličejo po občutku domačnosti in 

poosebljajo ljubezen. Ko boste rolice 

pripravljali, se morate malce potruditi, da 

bo končni videz ravno tako dober kot sam 

okus. To darilo je sicer najbolj primerno in 

gre najbolj v slast, ko je še toplo. Odlično 

pa se prileže tudi ob skodelici toplega čaja 

ali kave.  

 

Za pripravo testa potrebujemo:  

500 g moke 

1 žličko soli 

30 g kvasa (1 vrečka suhega kvasa) 

50 g sladkorja 

250 ml mlačnega mleka 

40 g masla (+ malo masla za premaz 

pekača) 

2 jajci 

drobno naribano lupinico 1/2 limone 

Za pripravo nadeva potrebujemo:  

100 g zmehčanega masla 

100 g sladkorja 

3 jedilne žlice cimeta 

1 jajce 
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2 jedilni žlici mleka 

kristalni sladkor za posip 

Postopek priprave:  

V skledo presejemo moko in na sredini 

naredimo jamico, v katero damo kvas in ga 

zmešamo z malo sladkorja, mlačnim 

mlekom in malo moke. Pustimo stati na 

toplem mestu približno 15 minut, da zmes 

naraste.  

V kozico dodamo maslo in ga na nizki 

temperaturi počasi stopimo. Odstavimo, 

ohladimo do mlačnega, potem pa 

primešamo jajca, preostanek sladkorja in 

limonino lupinico.  

Po moki okoli jamice potrosimo sol, v 

jamico z vzhajanim kvasom pa prilijemo 

jajčno-masleno zmes. Sestavine 

zgnetemo v gladko, mehko in voljno testo, 

ki ga pokrijemo s krpo in pustimo vzhajati 

na toplem mestu približno pol ure.  

Vzhajano testo razdelimo na dva dela, da 

ga bomo lažje razvaljali. Eno polovico 

damo na pomokan pult in ga razvaljamo 

na večji pravokotnik (približno 25 x 18 cm). 

Premažemo ga s polovico masla. 

V posodici zmešamo sladkor in cimet ter 

polovico mešanice posujemo po maslu in 

testu. Nato testo zvijemo, da dobimo dolgo 

rolado. Narežemo jo na 2–3 centimetra 

debele kose. Postopek ponovimo še z 

drugo polovico testa in preostankom 

cimetovo-sladkorne mešanice.  

Pekač premažemo z maslom in nanj eno 

poleg druge zložimo rolice. Pustimo, da 

rolice pred peko še 15 minut vzhajajo na 

toplem mestu.  

 

 

 

 

 

 

 

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. 

Vzhajane rolice pred peko premažemo z 

razžvrkljanim jajcem, ki smo ga zmešali z 

mlekom, ter jih potrosimo s sladkorjem. 

Pečemo jih približno 25–30 minut in 

postrežemo še tople. 

Lana Nemec 

------------------------------------------------------ 

Šale za 1. april 

Vsako leto se 1. aprila z veseljem in 

brez slabe vesti norčujemo in smejemo 

na račun drugih. Pripravila sem vam 

nekaj fantastičnih idej. 

Še preden vam izdam šale, bi rada razkril 

od kod sploh odhaja dan norcev oz. dan 

norčavosti - 1. april. Najprej se je razvil v 

Evropi v poznem srednjem veku, v 

Franciji. Ta dan si ljudje privoščijo šalo na 

tuj račun, s katero spravijo tistega, ki mu je 

šala namenjena in je ne spregleda, v 

zadrego. 

Zdaj pa zares k šalam… 

1.Ta šala je stara, a dobra. Na tla z 

lepilom prilepite nekaj denarja in opazujte 

ljudi, kako se ga trudijo pobrati. Poskusite 

s kovancem dveh evrov. 

 

2. Če želite nekomu nagajati, mu na 

spodnji del miške prilepite listek na 

katerega lahko, za popolno šalo, napišete 

posvetilo.  
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4. V Oreo piškotih zamenjajte sladko 

polnilo s pasto za zobe. 

 

5. Kupite lubenico in jo izdolbite, kot kaže 

fotografija.  

 

Lepo se imejte in veliko se smejte;) 

Rebeka Sukič 

------------------------------------------------------ 
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