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ČASOPIS UČENCEV ŠOLSKEGA NOVINARSTVA

Najlepši praznični vhod v šolo.

Mislimo na vas
TANJA KOŽELNIK, MENTORICA
V mesecu septembru, ko se je v učilnici zbrala peščica
bodočih novinarjev, sem vedela, da bomo postavljeni pred
zahtevno nalogo, in to je pripraviti zanimiv časopis za vas
dragi bralci. Ker se zavedamo, da je časopis, ki je objavljen
na spletu dostopen širokemu krogu ljudi in da ga pogosto
pregledajo tudi tisti, ki niso del naše skupnosti, jih pa vseeno
zanima, kaj počnemo na OŠ Lava, smo predstavili tudi
dejavnosti, ki jih mi, ki smo del šolskega vsakdana, prav
dobro poznamo. V uvodni številki smo se posvetili nekaterim
projektom, katerim na šoli dajemo velik pomen. Pozdrav ptic
miru, Evropska vas in dnevi prijaznosti, so le nekateri, ki jim
posvečamo posebno pozornost.
Želimo si ustvarjati še več in še boljše prispevke in upamo,
da nam bo to kljub omejitvam, ki jih pred nas postavlja
sedanji čas, tudi uspelo.
V prihajajočih dneh se pokrijte s toplo odejo, privoščite si
skodelico dišečega domačega čaja in preberite zanimive
članke, ki vas čakajo v tej številki.
V prihajajoče leto pa vam želim, da vstopite z nasmehom na
licih in dobroto v srcu – to je vse, kar človeštvo trenutno
potrebuje. Naši učenci so že večkrat dokazali, da imajo to v
sebi – in na učitelje niso pozabili niti med karanteno, saj so
nas ob koncu tedna prijaznosti na šolskih vratih pričakali
srčni zapisi zahvale, česar smo bili vsi zelo veseli.

Učenci so se učiteljem, strokovnim delavcem in ravnateljici
zahvalili s sporočili, ki so jih prilepili na šolski vhod.

Učenci so v prazničnem času izdelali veliko novoletnih voščil, s katerimi so razveselili mnoge ljudi.

Leto 2020 – leto za pogumne ljudi
MARIJANA KOLENKO,
RAVNATELJICA OŠ LAVA

zares nenavadnih časih. Dokazali smo,
da še vedno drži načelo, da so težke poti
namenjene
pogumnim
ljudem.

Kmalu se bo izteklo leto, ki so mu rojenice meseca
decembra 2019 v zibel položile: leto 2020 bo leto
mnogih preizkušenj, v njem se bo gnetlo mnogo
neznank, a v njem bo prostor tudi za mnoge
priložnosti
in
za
pogumne
ljudi.
In pogled nazaj, na leto, ki ga počasi
zaokrožujemo, res kaže takšen obraz.
A na naši šoli smo ga kljub vsemu znali odlično
živeti. Spopadali smo se z neznankami koronačasa, se izobraževali na daljavo in se s tem
ogromno naučili, uživali v vseh dogodkih, ki smo
jih izpeljali z veliko poguma in energije ter so vam
učencem prinesli občutek, da vse normalno teče,
doživeli smo obisk predsednika Republike
Slovenije, v svet ponesli ptice miru, se veselili v
tednu
otroka
…
Zadnja dva meseca smo tudi dokazali, da
zmoremo pisati velike humane in dobrodelne
zgodbe, kljub temu, da je veliko ljudi prepričanih,
da to ni možno in da smo se trudili biti povezani
le na daljavo. Vse to nam je skupaj uspelo v

In kakšen je pogled v leto 2021, ko
rojenice že snujejo vsebino leta, ki je
pred nami? Vsem nam na šoli in vsem,
ki so z nami kakorkoli povezani,
rojenice namenjajo: iskreno veselje ob
snidenju v šoli, veliko energije, ki bo
podpirala vaše učenje in naše
prizadevanje, da bi vaše znanje bilo
trajno in uporabno, veliko srčnosti za
medsebojno pomoč, predvsem pa
veliko poguma, ko bomo skupaj
premagovali
številne
neznanke.

DOBRODELNOST

In moja osebna želja: da bi mesec
januar ponudil možnost, da se ponovno
vidimo v šoli, da tihi šolski prostori
zaživijo skupaj z vašim smehom,
veseljem, neizmerljivo ustvarjalnostjo –
in da šola ponovno postane prostor
življenja.
Kličem srečno za vse vas in nas v letu
2021.

ŽELIMO VAM VESEL
BOŽIČ IN SREČNO IN
ZDRAVO LETO 2021
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POZDRAV PTIC MIRU

DOGODEK

»MIR, SVOBODA, SOČUTJE«
Brez mene ne gre.

Naše vrednote

URŠKA

Projektu Pozdrav ptic miru smo na
Osnovni šoli Lava predani že 15 let.
Letošnja izvedba je bila še bolj težko
pričakovana, saj nam je v tem času, ki
ga preživljamo, polepšala dan in
obiskovalci so z veseljem obiskali naše
delavnice. Ravnateljica Osnovne šole
Lava Marijana Kolenko je dejala, da se
je za ta projekt odločila, ker je
ugotovila, da učenci ne poznamo
dovolj kompetenc, s katerimi bomo kot
odrasli ljudje lažje živeli. Odločila se je,
da bo gibanje Pozdrav ptic miru
zunanja dejavnost in ne del pouka.
Poudarila je, da po petnajstih letih ve,
da je bila odločitev za ta projekt dobra
in koristna. Ta projekt je všeč tudi
učiteljem šole, saj so dejali, da
spodbuja kreativnost, sodelovanje in
širi pozitivne misli. Osrednja tema
letošnjih ptic miru je bila ODLOČIMO
SE, DA BOMO SKUPNOST HARMONIJE
IN ZDRAVEGA RAZUMA. Na to temo je
ravnateljica, gospa Marijana Kolenko,
dejala: ''Harmonija je zame stanje
dobrih odnosov med ljudmi, ki
omogoča, da izrazijo svoje mnenje,
razmišljanja, da so slišani, da so takšni,
kot so in da se ne počutijo neprijetno
ali ogroženo''.

Vsako leto v mestnem središču postavimo oder, kjer s
pesmijo in raznimi gosti nagovorimo mimoidoče.

NIK

Pozdrav ptic miru je dogodek, na
katerem se zavemo, kaj nam pomeni
naša domovina. Človeške vrednote
same po sebi vplivajo na naš vsakdan
in med njimi je najpomembnejša
vrednota mir. Vsako leto nas ptice
miru potrpežljivo pričakajo v mestu in
nam prinesejo lepe misli, predvsem pa
pozitivno energijo. Glavno sporočilo
dogodka je, da bodimo mirni in strpni
do sočloveka. Tako kot ptice uživajo
svobodo na nebu, tudi mi uživajmo v
harmoniji med nami in cenimo širjenje
dobrih del ter vzpodbujajmo sočutje
do sočloveka. V ta namen se vsako
leto pridružimo pticam miru ter širimo
človeško radodarnost in strpnost …
#MIR #PEACE #FRIEDEN #PAZ

INTERVJU
V delavnici so učenci izdelovali ogledala z namenom, da
spoznajo, kdo je odgovoren za njihov uspeh, vedenje,
odločitve, dobro voljo …

TINKARA IN ANA K.
V prispevku si lahko ogledate intervju o
gibanju Pozdrav ptic miru, ki sva ga posneli
ob našem sobotnem dogodku v mestnem
središču.
Tukaj klikni in si oglej intervju.

Učenci radi ustvarjajo tudi v ležečem položaju.

Da na šoli vse priprave tečejo po načrtu skrbi
koordinatorica Polona Gracer.

.

Učenci in strokovni delavci šole vsako leto v
mestu pripravimo različne delavnice. K
sodelovanju pa nagovorimo tudi meščane.
Mestna občina Celje je šoli poklonila klopco prijateljstva.

Dogodek vedno začnemo s slovensko himno.

To je tudi čas, ko globoko razmislimo o tem, kdo smo.

STRAN 2
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MARIJANA KOLENKO

Naj Celjanka je ravnateljica naše šole
NAPISALI: ANA K. IN ANA P.

Naša ravnateljica je imela že mnogo
intervjujev, saj je zelo dejavna na
raznih področjih, zato vedno
preseneti s kakšno novo dejavnostjo
ali dosežkom. Nas so tokrat
zanimale bolj osebne teme.
KATERI JE BIL VAŠ NAJLJUBŠI
PREDMET V OSNOVNI ŠOLI?
V osnovni šoli nisem imela
najljubšega predmeta, a sem imela
zelo rada matematiko, slovenščino,
likovno ter glasbo.
KAJ NAJVEČKRAT POČNETE V
PROSTEM ČASU?
Nimam veliko prostega časa, ampak
ko ga imam, grem najraje na
Kunigundo ali okoli Šmartinskega
jezera.
VELIKO NAŠIH SOŠOLK IN SOŠOLCEV
ZANIMA, KAKŠNE BARVE LAS IMATE
V RESNICI?
V resnici imam rjave lase, ampak se
že dolgo časa barvam na rdeče.

KAKO LJUDJE ODREAGIRAJO, KO VAS
SREČAJO V MESTU OZIROMA NA
KAKŠNIH DRUGIH KRAJIH, GLEDE NA
TO, DA STE NAJ CELJANKA?
Me prepoznajo in se zelo razveselijo.

KOLIKŠEN DEL DNEVA PORABITE ZA
NAŠO ŠOLO IN KJE TA ČAS PREŽIVITE?
Za šolo velikokrat porabim kar dve
tretjini dneva. Ponavadi sem ta čas v šoli
ali doma.

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?
Imam zaključene različne izobrazbe.
Tako sem učiteljica likovne umetnosti
ter razredne stopnje, pedagoginja in še
bi lahko naštevala.

KAKO SI TAKO DOBRO ORGANIZIRATE
DELO IN KAKO SI RAZPOREDITE ČAS?
Že kot otrok sem se naučila, da si moram
dobro razporediti čas in izkoristiti vsak
trenutek v svojem življenju.

ALI STE SI VEDNO ŽELELI BITI
RAVNATELJICA ALI JE TAKO NANESLO?
Imela sem veliko željo, saj zelo rada
pomagam drugim in ustvarjam za
druge.
KOLIKO STE VISOKI?
Visoka sem meter in sedeminpetdeset
centimetrov. Moram pa reči, da se v
majhnih stekleničkah skriva veliko več,
kot izgleda.

ALI VAM DELO RAVNATELJICE OVIRA
ZASEBNO ŽIVLJENJE?
Moram priznati, da kar veliko delam tudi
ponoči. Mi pa ni žal in tudi doma smo se
tako dogovorili.
KATERI PRAZNIK VAM JE NAJBOLJ VŠEČ
IN KAKO GA PREŽIVITE?
Božič. Ampak ne zaradi daril. Rada
preživim čas z družino, ko okrasimo dom.
Rada pa tudi kaj slastnega spečem.

BORUT PAHOR

Prav poseben dan
MARIIJANA KOLENKO, RAVNATELJICA OŠ LAVA

Gospoda predsednika je prva pozdravila ravnateljica OŠ Lava.
Predsednik Republike Slovenije in prvošolci OŠ Lava skupaj v pesmi in veselju.

Obisk predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta
Pahorja, nas je še dodatno opogumil, da odgovorno širimo
vrednote miru, svobode, strpnosti in razvijamo
državljanske kompetence pri mladih ter tudi odraslih z
zavedanjem, da vsa ta prizadevanja veliko doprinesejo k
pozitivni družbi kot celoti.
Verjamemo, da bodo naši učenci še bolj zavzeto delovali v
duhu človečnosti, saj jim je predsednik v odgovorih na
njihova vprašanja podal veliko pozitivnih spodbud. Kot
pomembna avtoriteta države je otrokom prisluhnil, jih
slišal ter jim ponudil svoje poglede na predsodke,
vrednote, osebnostne lastnosti, znanje, vztrajnost,
ljubezen …
Bilo je doživeto in nepozabno za najmlajše - prvošolce, ki
so ga pozdravili in za vse, ki so imeli možnost klepetati z
njim.
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PROSTI ČAS

GLASBA
URŠKA

GLASBA V ČASU KORONE
Večina glasbenikov je bila med
spomladansko karanteno v stiski,
saj niso imeli nastopov. Zato so se
odločili, da bodo prirejali koncerte
doma in so se v živo javljali na
družabnih omrežjih. Tako so
pripravili veliko priredb svojih
pesmi na način, da so napisali
nova besedila povezana s
karanteno– npr. kaj naj počnemo

doma – in nas s tem spodbujali, da
ravnamo odgovorno. Poleg tega so
na socialnih mrežah objavljali slike,
kako si krajšajo čas s svojimi
družinami in nas s tem vzpodbudili,
da smo postali bolj aktivni. Včasih
so nam dali tudi kakšen nasvet
oziroma namig, kako si lahko
krajšamo čas tudi mi. Drugače pa
so glasbeniki v tem času ustvarjali
tudi nove pesmi, ki so jih po
karanteni predstavili. Le kaj nam
pripravljajo tokrat?

Pogosto smo lahko opazovali takšne prizore, ko so
se znani glasbeniki, zbori ali naključni uporabniki
srečali na video povezavah in prepevali.

Lestvica božičnih pesmi, ki jih morate poslušati v naslednjih dneh:

1. Poljubi me za božič
2. All I Want For Christmas Is You
3. Last Christmas
4. Bel božič
5. Bela snežinka
6. Na božično noč
7. Jingle bells
8. Silvestrski poljub
9. Zamrznil je čas
10. Jelenček Rudolf

Devetošolci so ustvarjali Stripsody. Prisluhnite in si oglejte
glasbene stripe.
Oglejte si Stripsody.
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EVROPSKA VAS

ŠPANIJA
URŠKA

DRŽAVNI SIMBOLI:

V letošnjem šolskem letu naša šola predstavlja državo
Španijo. Za vas smo pripravili nekaj osnovnih podatkov
povezanih s Španijo in kuharski specialiteti z Iberskega
polotoka.

Osnovne informacije:
Uradni naziv: kraljevina Španija/reino de Espana
Kralj: Filip VI.
Državna ureditev: parlamentarna demokracija,
ustavna monarhija
Članstvo EU: 1. januar 1986
Mednarodna oznaka: ES/ESP
Glavno mesto: Madrid
Velikost: 504,030 km2
Število prebivalcev: 46,94 milijonov
Uradni jezik: španščina
Denarna enota: EURO

GRB »Plus Ultra« »Dlje naprej«

ZASTAVA

HIMNA »La Marcha Real«

Španija leži na jugozahodu Evrope. Uvrščamo jo k južni Evropi. Leži na Pirenejskem polotoku, ki si ga deli
skupaj s Portugalsko in Gibraltarjem. Španija na severu meji na Francijo in Andoro, na zahodu pa na
Portugalsko in na britansko kolonijo Gibraltar na jugu.
VEČJA MESTA
MADRID
BARCELONA
VELENCIJA
SEVILIJA
MALAGA

ŠTEVILO PREBIVALCEV
3.228.359
1.621.537
797.654
709.975
547.105

BIKOBORBE
Pojavile so se v sredini 18. stoletja. V tradicionalnem
boju se z dvema bikoma posamezno pomerijo trije
MATADORJI - najboljši bikoborci. Matador skuša
žirijo in publiko navdušiti s čim bolj elegantnimi, a
tudi drznimi gibi in se kar najbolj približati biku.

TEK PRED BIKI
Tek pred biki po mestnih ulicah prirejajo vsako jutro
od 6. do 14. julija.
FLAMENKO
Ples, ki ga spremlja razkošna rdeča obleka, odločni strastni gibi, cvet v laseh ter temperamentna španska
glasba, za katero je značilen zven kitare.
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RECEPTI

ŠPANSKE JEDI
RECEPTE JE ZBRALA LARA

ŠPANSKA TORTILJA
SESTAVINE:
100 ml olivnega olja
400 g krompirja
1 čebula
5 jajc
0,5 čajne žličke soli
3 ščepce popra

4.) Ponev obrišemo s papirnato brisačko in v njej segrejemo 4 žlice
prihranjenega olja. Ko se olje segreje, v ponev vlijemo jajčno
mešanico in tortiljo, nato na zmerni temperaturi pečemo od 3 do 5
min. Ko jajca na spodnji strani zakrknejo, na ponev postavimo
narobe obrnjen krožnik, na katerega zvrnemo tortiljo. V ponvi
segrejmo še malo prihranjenega olja. Nato v ponev previdno
dodamo tortiljo in jo spečemo še na drugi strani. Ko se tortilja
zlatorjavo obarva tudi na drugi strani, jo stresemo na velik servirni
krožnik in pustimo počivati najmanj 5 min.
5.) Tortiljo razrežemo na četrtine, ki jih nato serviramo na krožnik
in postrežemo.

POSTOPEK:
1.) Krompir olupimo, operemo pod tekočo vodo in narežemo na
majhne koščke.
Koščke krompirja osušimo s papirnatimi brisačkami. Čebulo olupimo in
drobno sesekljamo.
2.) Na kuhalnik pristavimo veliko ponev, v kateri na srednji temperaturi
dobro segrejemo olivno olje. Na segreto olje stresemo koščke
krompirja in sesekljano čebulo, temperaturo nekoliko znižamo in
zelenjavo dušimo približno 20 minut. Med dušenjem zelenjavo večkrat
premešamo. Krompir mora postati mehak, vendar pazimo, da ne
porjavi!
3.) V večjo skledo ubijemo jajca in jih z ročno metlico rahlo
razžvrkljamo. Jajca začinimo s soljo in poprom. Na novo skledo
postavimo cedilo, v katero stresemo podušeno zelenjavo. Olje, ki
odteče, prihranimo, odcejeno zelenjavo pa primešamo k jajcem.

PAELLA S PIŠČANCEM IN RAKCI
SESTAVINE:
3 žlice olivnega olja
350 g piščančjih prsi brez kosti in kože
1 čebula
2 stroka česna
0,25 žličke žafranovih nitk
1 majhna rdeča paprika
120 g izluščenega graha
350 g srednje zrnatega riža
1 l piščančje jušne osnove
200 g izluščenih repkov rakcev
nekaj vejic svežega peteršilja
sol in sveže mleti poper

Postopek :
1.) Piščančje prsi operemo pod tekočo vodo in dobro osušimo s
papirnatimi brisačkami. Narežemo jih na manjše kose in jih rahlo
začinimo s poprom in soljo. Papriko operemo, očistimo (odstranimo
pecelj in semena) ter narežemo na trakove ali manjše koščke. Čebulo in
česen olupimo ter ločeno drobno sesekljamo. Rakce operemo pod
tekočo vodo in jih dobro odcedimo. Žafranove nitke namočimo v dveh
žlicah vroče vode in pustimo stati 5 minut.
2.) V veliki ponvi segrejemo olivno olje. Na segreto olje stresemo kose
mesa in jih na srednji temperaturi med mešanjem pražimo približno 5
minut. Dodamo čebulo in jo skupaj z mesom pražimo tako dolgo, da se
zmehča in postekleni. Vmešamo česen in žafran skupaj z vodo, v kateri
smo ga namakali. Vse skupaj dobro premešamo in pustimo, da rahlo vre
1 minuto. Dodamo papriko in grah ter vse sestavine med mešanjem
kuhamo 2 minuti.
3.) Vmešamo riž in sestavine v ponvi zalijemo s približno enim litrom
vroče piščančje osnove. Počakamo, da tekočina zavre, potem pa
temperaturo nekoliko znižamo in pustimo, da paella nepokrito rahlo vre
10 minut. Vmes jo enkrat ali dvakrat premešamo. Nato dodamo rakce,
po okusu začinimo s poprom in soljo ter pustimo, da jed rahlo vre še
kakšnih 10 minut. Po potrebi prilijemo še malo tekočine (jušna osnova,
voda). Peteršilj oplaknemo pod tekočo vodo, dobro otresemo in
sesekljamo. Ko povre vsa tekočina, riž pa je skuhan, ponev odstavimo s
kuhalnika. Vmešamo peteršilj, pokrijemo in pustimo počivati 5 minut.
Pripravljeno paello serviramo na krožnike in postrežemo z limoninimi
krhlji.
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ŠPORT

Športni dogodki v letu 2020
NIK
V letu 2020 je bilo športnih uspehov v Sloveniji
ogromno. V začetku leta nas je z odličnimi rezultati v
plezanju presenečala Janja Garnbret. Nihče ji ni bil kos
in dokazano je bilo, da je Garnbretova najboljša
plezalka na svetu.
Ko se je začela ženska smučarska sezona, so naše
smučarke z vso predanostjo stopile v Levi in začele
kratko sezono. Presenečala nas je mlada Gorenjka
Meta Hrovat. Nihče ni pričakoval takih uspehov, a
Meta nam je dokazala zmore. Upamo, da bo letos še
uspešnejša.
Svoj uspeh je letos utrdil Žan Kranjec, ki se bo ob
nadaljnjih uspehih zagotovo vpisal v zgodovino, Celjan
Martin Čater pa je celo zmagal na uvodnem smuku
letošnje sezone.
Smučarski skakalci in skakalke so prav tako nastopali.
Nekaj medalj so nam priborili tudi oni.
Sledilo je svetovno prvenstvo v judu, na katerega so
se odpravile zagnane Celjanke, vključno z svetovno
prvakinjo Tino Trstenjak. Vse so podirale rekorde.
Nato se je začela pandemija in športna tekmovanja s
svetovnim prvenstvom v Planici in olimpijskimi igrami
so splavala po vodi.

Do meseca maja s športnimi disciplinami ni bilo nič.
Nato se je v Sloveniji nadaljevala prva nogometna liga.
Sredi poletja je bilo dokazano, da tudi nogometni klub
Celje zmore, kajti Celjani so postali najboljši slovenski
nogometaši.
V letu 2020 je bila izpeljana odlična kajakaška sezona.
Slovenci so se na divjih vodah zelo izkazali, med
drugim je Luka Božič usvojil drugo zlato kolajno v
svetovnem pokalu.
Ob koncu poletja je prišel čas za slovenske kolesarje.
Primož Roglič, Tadej Pogačar, Luka Mezgec in drugi
vrhunski kolesarji so se odpravili na 14-dnevno dirko
po Franciji. Bilo je naporno, a vsi Slovenci so
prikolesarili do Pariza. Tadej Pogačar je v Komendo
veselo prinesel zlato medaljo, Primož Roglič pa je svoj
rodni Kisovec osrečil z srebrom. Takega razpleta si ni
predstavljal nihče, še posebej ne zaradi pandemije.
Slovenske športne uspehe bi še lahko naštevali, saj
ima Slovenija ogromno odličnih športnikov.
No, in tudi leto 2021 bo pestro, saj se bodo na
Japonskem odvile z letošnjega leta prestavljene
olimpijske igre, še pred tem pa bomo na svetovnem
prvenstvu v alpskem smučanju, ki bo potekalo v
Cortini d'Ampezzo v Italiji, stiskali pesti za naše
smučarje.
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ELEKTRIČNI SKIROJI
ANA K. IN TINKARA

Električni skiroji so od leta 2017 postali nova realnost v cestnem prometu. Na prvi pogled nedolžna prevozna sredstva so
lahko problematična predvsem zaradi neslišnosti, nestabilnosti in zmožnosti razvijanja dokaj visoke hitrosti. Zato je dobro,
da imamo vozniki primerno opremo.
ZGODOVINA
V Muzeju novejše zgodovine Slovenije kot eno tipičnih stvari, ki označujejo 50. leta prejšnjega stoletja pri nas, hranijo leseni skiro. To preprosto
prevozno sredstvo so pred dobrimi stotimi leti izdelali kot otroško igračo, ki je ostalo pod nogami številnih generacij otrok. Odrasli so nanj postali
pozorni šele, ko so ga domiselni ljudje v iskanju trajnostno vzdržnih prevoznih sredstev opremili z motorčkom. Natančneje z elektromotorčkom –
redki poskusi z bencinskimi motorji se zaradi neprijaznosti do uporabnika in okolja niso prijeli.
-Prvi pravi električni skiro je bil predstavljen potrošnikom šele leta 1996.
E-SKIROJI VSE BOLJ PRILJUBLJENI
Z električno mobilnostjo in s tem, ko smo ljudje ugotovili, kakšne prednosti nam prinaša pogon na elektriko, predvsem pri manjših vozilih, smo ga
začeli množično uporabljati. Veliko ljudi uporablja skiro za prevoz v službo, saj je s hitro, varno in okretno vožnjo ravno pravšnji za tistih nekaj
kilometrov. Mnogi se z njimi zapeljejo na kavo ali jih s seboj vzamejo na morje. Kot smo omenili so ta prevozna sredstva zelo okretna in tiha, so pa
tudi priročno majhna in nekatera tudi zložljiva, tako da na koncu niti ne predstavljajo večje težave pri transportu, če ga vzamemo zraven na
potovanje.

3 NEVARNOSTI
Skiroji dosežejo velike hitrosti, kolesa pa so majhna, zato lahko uporabnik hitro izgubi ravnotežje in pade. Električni skiroji so skoraj neslišni, zato jih
drugi udeleženci ponavadi niti ne opazijo oziroma jih ne slišijo.
4

ZAŠČITA

Kot zaščitna sredstva strokovnjaki za varnost svetujejo čelado, čeprav ta ni predpisana, pa tudi ščitnike za kolena in komolce, vsaj za otroke. Na
električnih skirojih policisti namreč opažajo vse več otrok. Ti jih sicer ne smejo uporabljati brez spremstva staršev.
ZAKONODAJA
Uporaba e-skirojev bi morala biti dovoljena le na površinah za kolesarje oziroma na cesti pod pogoji kot veljajo za kolesarje. Po kolesarskih pravilih
bi morali predpisati obvezno opremo, kot so luč, zvonec in zavore. Predpisano bi moralo biti, da je vožnja s skirojem po pešpoteh prepovedana.
Čeprav število uporabnikov iz dneva v dan narašča, zakonodaje, ki bi urejala področje električnih skirojev še vedno nimamo - njihova uporaba v
cestnem prometu pa je v resnici prepovedana in se uradno kaznuje z globo v višini 500 evrov.
-Po ZPrCP z električnim skirojem ne smemo uporabljati cest, ki so namenjene prometu.
-Po drugi strani pa je predpis omejitve hitrosti na 5 km/h zelo neživljenjski, saj bi se bilo v tem primeru bolje gibati peš. Tako z vožnjo s skirojem ne
bi prav nič pridobili na času, kar je eden izmed glavnih namenov njegove uporabe.
ZANIMIVOSTI:
Z električnimi skiroji se moramo na Finskem voziti po pločniku, v Franciji po cesti, v Angliji se sploh ne smemo, pri nas pa se ne bi smeli, a se vseeno.
MNENJA UČENCEV:
E-skiroji so zelo zabavni, ampak z njimi moramo ravnati
previdno. Zdijo se nama zelo uporabni in praktični, ker pridemo
hitreje na želen cilj.
Ana, Tinkara

|

Ajda K.: Po mojem mnenju se moramo več rekreirati, zato mi ta
skiro ni preveč všeč.
Ajda T. K.: E-skiroji in vozniki morajo imeti varnostno opremo.
Ema V.: Zdijo se mi praktični in moramo jih pravilno
uporabljati.

Vir: povzeto po različnih člankih
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UTINKI IZ ŠOLSKIH KLOPI

Jaz pa pojdem na Gorenjsko
AVTORICA: ANA P.

Sedmi razredi smo se v tednu otroka odpravili na izlet na
Gorenjsko. Naš dan je potekal zelo zanimivo. Od ogleda
Radovljice do ogleda skakalnice velikanke v Planici. Najbolj
nam je bil všeč gorski muzej v Mojstrani.
Naš dan se je začel ob 7.00, ko smo se usedli na avtobus
in se odpeljali do naše prve postojanke, ki je bila v Radovljici.
Tam smo si najprej ogledali mesto, nato pa še čebelarski
muzej. Po ogledu muzeja smo pojedli malico, ki smo si jo sami
pripravili. Naša naslednja postaja je bila v Mojstrani. Tam smo
si ogledali gorski muzej. V muzeju smo reševali različne naloge
preživetja v gorah. Najbolj smo uživali v prostoru, kjer smo
lahko doživeli simulacijo gorske nevihte.

Kasneje smo si ogledali film o Gorenjski (spoznali smo gore,
reke, živali …). Po ogledu filma smo se odpravili še v Planico,
našo zadnjo postojanko. Tam smo si ogledali skakalnico
velikanko. Seveda smo odšli čisto do vrha. Do tja so nas vodile
strme stopnice. S prijateljicami smo se odločile, da bomo
preštele stopnice. Bilo jih je več kot 750. Pot do vrha se je
izplačala, saj je od tam bil odličen razgled. Na vrhu smo
pojedli, kar nam je ostalo od malice, tako da smo dobili
energijo za pot nazaj v dolino.
V Celje smo se vrnili ob 17.00 in tako zaključili naš izlet.
Na izletu smo se zelo zabavali in se hkrati zelo veliko naučili.
Upam, da bo ta izlet doživelo še veliko generacij za nami.

ZGODBO JE NAPISAL JOS

KATASTROFA V MOJEM OTROŠTVU
Dragi moj vnuk, pred nekaj dnevi si me vprašal: »Dedi, kako si lahko tako zaslovel?«
No, naj ti zaupam svojo zgodbo…
Ko sem bil še mlad, smo se s prijatelji veliko družili, se igrali, vozili s kolesi ter hodili na igrišče. Nihče si ni niti v sanjah mislil, da se bo to
kdaj spremenilo ali pa da se ne bomo smeli družiti. Ampak z letom 2020 se je vse spremenilo. Žal na slabše. Na internetu se je začelo
govoriti, da je na Kitajskem nastal nov smrtonosen virus, in sicer koronavirus. Ampak mi, Slovenci, se na to nismo ravno ozirali. Saj veš,
kaj vse se je dalo in se še vedno da prebrati na internetu in ni vse resnično. Dnevi so minevali in ugotavljali smo, da je virus vendarle
resničen, saj se je začel širiti vsepovsod po svetu. Strah pa nas je postalo šele, ko smo ugotovili, da je virus zajel velik del Italije in da se
naj tudi mi pripravimo na udarec virusa. Takrat me je bilo zelo strah, saj sploh nisem vedel, kaj bo virus naredil z našimi življenji. Še dobro
se spomnim kdaj je prišla prva novica, da je virus v Sloveniji. Takrat smo se smučali in se imeli zelo lepo, dokler se nismo vrnili nazaj v
hotel, kjer je moja mami začela brati novico, da so odkrili prvo okužbo v Sloveniji – in to prav v Celju.
Počitnic je bilo konec in začeli smo se odpravljati domov. Začel se je tudi pouk, kjer smo se še naprej normalno učili in delali naloge.
Okužbe so po svetu, in tudi v Sloveniji, naraščale, zato je vlada začela razmišljati, kako bi zajezili še večje širjenje bolezni. Rekli so, da bodo
šole zaprli in da se bomo šolali na daljavo, kar preko računalnikov oziroma interneta. Kot vsak otrok sem bil takrat vesel, da ni bilo šole.
A s časoma sem ugotovil, da je bilo v šoli veliko bolje, saj smo morali doma pisati še več kot v šoli. Šolo in prijatelje sem iz dneva v dan
bolj pogrešal.
Neke popolnoma normalne noči pa sem zaslišal nekakšno čudno govorjenje in blebetanje. Pomel sem si oči in šele nato ugotovil, da so
bili nad mano vesoljci. Imeli so kričeče zeleno barvo kože, svetlo vijolične oči, po hrbtu so bili kosmati, imeli so enajst prstov na roki in
nogi. Vprašal sem jih, kdo so? A niso mi hoteli odgovorili. Kot bi mignil so me odnesli na njihova majhna leteča plovila. Odpeljali so me v
vesolje in me tam začeli zasliševati, kdo sem in kaj sem. Odgovoril sem le z imenom, nato pa so me začeli spraševati s kakšnimi grozotami
se ukvarja človeštvo. Nič nisem čakal, takoj sem na glas rekel, da z spopada z epidemijo koronavirusa. Pogledali so me in se mi začeli
smejati, nič mi ni bilo jasno. Vprašal sem jih, zakaj se smejijo? Rekli pa so mi, da sem si ga izmislil. A vedno bolj, ko sem podrobno razlagal,
vedno bolj so me poslušali. Navsezadnje so mi le verjeli in me vprašali, ali je to kaj povezano z Covidom-19? Odgovoril sem, da imajo
prav. Bili so prav veseli, saj so mi rekli, da je pri njih Covid-19 že zdavnaj izginil in da so odkrili super cepivo. Bil sem vzhičen in nisem
mogel verjeti svojim ušesom. Razmišljal sem, ali to pomeni, da bomo Zemljani rešeni te grozote? Vesoljci so mi znali brati misli, zato so
takoj vedeli, kaj mislim s cepivom. Pogledali so me in mi dali vedeti, da cepiva ne morem kar tako vzeti s seboj. Dali so mi nalogo, ki sem
jo moral izpolniti, če sem hotel cepivo vzeti s seboj. Čez nekaj ur sem bil pripravljen na izziv, ki sploh ni bil tako strašen, kot sem si mislil.
Bilo je le nekaj ugank za bistrenje možganov, na katere sem znal odgovoriti. Vesoljci so to spoštovali, bili pa so tudi izjemno začudeni in
presenečeni, da lahko te naloge reši povsem navaden otrok. Dali so mi primerno količino cepiva za človeštvo in me nato varno odpeljali
domov. Poslovili smo se in vsak je odšel svojo pot.
Doma sem mami, očetu in sestri povedal vse, kar se je zgodilo. Bili so zgroženi in hkrati začudeni. Cepivo smo odnesli naprej na preiskave
v laboratorij, da bi ugotovili, če je varno. Po nekaj tednih je na izvidih za cepivo pisalo, da je cepivo nevarno. Bil sem razočaran, a majhna
svetloba upanja v meni je vedela, da se mi vesoljci niso zlagali. Zato sem vztrajal, da bi cepivo najprej poskusili na meni. Tako se je tudi
zgodilo. Jaz sem bil prva oseba na Zemlji zavarovana proti koronavirusu. Zdravniki in znanstveniki so ugotovili, da je šlo pri raziskavah
nekaj zelo narobe. Bil sem vesel in vzhičen, da smo z mojo pomočjo lahko za vedno izbrisali koronavirus z Zemlje.
Vnuk, takšna je moja zgodba o tem, kako sem postal slaven.
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Čisto za konec
ŠALE JE ZBRALA TINKARA

Učiteljica vpraša: "Kaj
delaš tam zadaj, Boris?
SMEH JE POL ZDRAVJA
Verjetno nič pametnega,
kajne?" Boris: "Res je. Vas
Pravi oče Janezku: "Če boš poslušam!?"
danes pri matematiki dobil
cvek, se midva ne poznava "Če rečem, da sem bila
več." Ko se Janezek vrne iz šole, lepa, je to preteklik," pravi
ga oče takoj vpraša: "In, kako je profesorica slovenščine,
šlo pri matematiki? Koliko si "kaj pa je, če rečem, da
dobil?" Janezek: "Kdo si pa ti?" sem lepa?" "Čista laž!" se
oglasi nekdo iz klopi.
Ravnatelj se javi na telefon.
Glas na drugi strani reče: "Moj Učiteljica vpraša učenca,
sin danes ne more priti v šolo." koliko je visoka šola? On ji
Ravnatelj ga vpraša: "Kdo pa odgovori: "Dva metra."
kliče?" Glas na drugi strani: Učiteljica vpraša, zakaj
ravno toliko? Učenec reče:
"Moj oče, seveda!"
"Ker je imam čez glavo. "

“Videti ste zelo živčni,” reče profesor
študentu na izpitu. “Vas je strah mojih
vprašanj?”
“Ne, strah me je mojih odgovorov. ”

V tem letu smo na Osnovni šoli Lava pogosto stopili skupaj in sodelovali v različnih dobrodelnih akcijah, saj
se nam zdi pomembno, da spodbujamo sodelovanje in krepimo občutek sočutja do ljudi in živali. Tako smo
v okviru DNEVOV PRIJAZNOSTI svojo prijaznost pokazali z zavzetim zbiranjem raznovrstnih potrebščin v
okviru dveh dobrodelnih akcij, Misija človek - Hiša Palčica ter zbiranjem hrane za male živali za Društvo proti
mučenju živali; poleg tega pa smo pripravili tudi pakete presenečenja za 85 starejših in osamljenih (spekli
smo piškote, sešili okraske iz blaga, napisali voščila in lepe misli...), obiskali smo naše brezdomce in jih malce
»pocartali«, razveselili smo varovance v Domu ob Savinji ter sodelovali v prijaznem dnevu vrtca Zarja
»Razveselimo soseda, zapojemo skupno pesem in prižgemo lučko - simbol miru.«. Zelo si želimo, da tudi v
tem času, ko smo doma, ne pozabite na tiste, ki potrebujejo pomoč. Na pomoč lahko priskočite že z majhnimi
dejanji pozornosti.

Bodimo dober zgled (SO)ČLOVEKA in odprimo svoja srca tudi v letu 2021.

Nekaj o dobrodelnosti na OŠ Lava
pa si lahko ogledate tudi v
spodnjih prispevkih, ki so ju
pripravili na RTV Slovenija.
Dnevi prijaznosti
Šola z velikim srcem
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