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UVODNE MISLI
Dragi bralci!
Drugo številko šolskega časopisa
prinaša malo drugačen veter.
V njej lahko preberete:
-

Vse poti vodijo v Rim
Literarni kotiček
Nekaj za brihtne glave
Miselne uganke
Ali ste vedeli?

V kolikor se vam utrne ideja in bi
želeli v naslednji številki objaviti
svoj prispevek, se nam pridružite
in ustvarjajte skupaj z nami.
Obilo užitkov ob branju vam
želim.
Mentorica Andreja Golouh
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VSE POTI VODIJO V RIM …

zgodovino pritegne, da ga posluša
z odprtimi usti.

Večno mesto, prestolnica Italije in
kraj, kamor vodijo vse poti.
Kadarkoli greste v Rim, je velika
verjetnost, da boste naleteli na
gnečo. Že samo dejstvo, da
znameniti Kolosej obišče več kot
šest milijonov turistov letno, je
dovolj zgovoren podatek, da se je
predhodno potrebno pripraviti na
to, da verjetno dan ne bo minil
brez čakanja. A domačini so se
znašli. Le kdo ne bi dal raje 5
evrov več za vstopnico v Kolosej
ali Forum Romanum in se izognil
gneči, hkrati pa dobil izvrstnega
lokalnega vodiča in vstop brez
čakalnih vrst.

Pa pojdimo po vrsti. Leta 753 pred
našim štetjem sta po legendi ob
reki Tiberi na sedmih gričih Rim
ustanovila brata Romul in Rem.
Brata naj bi vzgojila volkulja, kar
seveda deluje nemogoče. Ali je
bila »lupa« res volkulja ali kaj
drugega, si poznavalci rimske
zgodovine niso povsem enotni.
Ker je med bratoma prišlo do
hude krvi (menda zaradi štetja
ptic), je Romul Rema ubil. Prvi od
sedmih rimskih kraljev je bil tako
Romul.

Danes zaradi strahu pred terorizmom v Rimu na
vsakem koraku stoji oklepno vozilo z vojaki.

Rim je svoj vrhunec doživel v
času po Kristusovem rojstvu,
nekje v 3. stoletju. Rimljani so
imeli
dovršene
akvadukte,
kanalizacijo, terme, tlakovane
ceste in še bi lahko naštevali. Še

Forum Romanum in Kolosej v ozadju

Zakaj še izbrati slednjo varianto?
Lokalni
vodič
pove
tiste
zgodovinske podrobnosti, ki še
tistega
brez
zanimanja
za
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danes pa se trume turistov
množično odpravljajo, da vidijo
nekdaj
mogočni
amfiteater
Kolosej, prizorišče gladiatorskih
iger. Danes je od Koloseja ostal le
skelet, a vendar je pogled nanj
mogočen in če domišljija le malo
še deluje, si lahko z lahkoto
predstavljate v marmor oblečeno
zgradbo, kjer so se odvijale tudi
najbolj krute igre. Zanimivo je
bilo, da je vstop v Kolosej v času
gladiatorskih iger bil prost.
Rimljani so potrebovali vstopnico,
a dobili so jo zastonj. Najvišje v
Koloseju so sedeli najbolj revni,
najnižje pa tisti najbolj premožni
ljudje. Ljudje so nad igrami bili
navdušeni, saj so bili gladiatorji
kupljeni sužnji, ki se niso borili
samo med sabo, ampak tudi proti
raznim zverem. Za Rimljane so
bili tigri in levi, ki so jih pripeljali
iz Afrike nekaj nenavadnega, strah
vzbujajočega. Gladiatorske igre so
prirejali ob pomembnih dogodkih,
zmagah, praznikih. Najdaljše so
trajale kar sto dni. Vhodov v
Kolosej je bilo 80. Vsi razen
skrajno
severnega,
južnega,
vzhodnega in zahodnega so bili
oštevilčeni z rimskimi številkami,
vidnimi
še
danes.
Skozi
neoštevilčene vhode so vstopali

samo pomembni gostje, skozi njih
pa so odvažali tudi trupla živali in
gladiatorjev.

Notranjost Koloseja

Vsekakor Rim ponuja mnogo več
kot to. Forum Romanum, terme
Caracalla in starodavna cesta Via
Apia Antica, ki je vodila do
Neaplja,
je
le
še
nekaj
znamenitosti
starega
Rima,
vrednih ogleda.

Ulični umetnik v Rimu
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Fontana di Trevi
Terme Caracalla so bile izjemno priljubljene terme
v starem Rimu, kjer so poznali olimpijske bazene,
savne, pa tudi namizne igre, ki so jih igrali v
bazenu. Velike so bile kar 60 000 m2.

Tudi Španske stopnice, na katerih
sedijo turisti iz vsega sveta in so
najširše v Evropi, ne gre
spregledati. V poletnih mesecih je
tam še toliko bolj romantično, saj
vijolično cvetje arhitekturi iz 18.
stoletja doda svoj čar.

Danes v ospredje prihaja novi del
Rima, kot je npr. Fontana di Trevi.
Gre za vodnjak, v katerega turisti
za srečo množično mečejo
kovance čez ramo, oblasti pa
vsako jutro iz njega poberejo
kovancev za 3000 evrov.

Ena od posebnosti so tudi papige, ki prosto živijo v
Rimu, največ ob reki Tiberi.

Španske stopnice
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VATIKAN IN SIKSTINSKA
KAPELA
V kolikor te pot zanese v Rim, ne
gre iti mimo Vatikana. Najmanjša
država na svetu, kjer je papež
edini poglavar, premore le okoli
800 prebivalcev, ki pa večinoma v
Vatikanu ne živijo. Vatikan je
verjetno edina država, v kateri ni
prenočišč. Kljub vsemu letno
Vatikan obišče vsaj 7 milijonov
turistov.

Strop Sikstinske kapele, barvan v obliki freske, za
katero je značilno, da se barva nanaša na svež
omet.

Najmanjša država ima največjo
baziliko na svetu, Baziliko svetega
Petra. Kot zanimivost, v starem
Rimu je ime bazilika pomenilo
sodišče, saj so ravno v zgradbah
podobnim baziliki bila prva
sodišča.

Kip Marije z Jezusom v Baziliki sv. Petra je
Micheangelo izklesal iz enega kosa marmorja, ko je
bil star komaj 23 let. To je bilo njegovo prvo delo in
hkrati edino, na katerega se je podpisal.

V sklopu bazilike svetega Petra je
tudi znamenita Sikstinska kapela,
najslavnejše delo vrhunskega
mojstra Micheangela. Povsem
sam je strop kapele poslikal v
štirih letih, čeprav se je sprva
močno branil poslikave, saj je bil
kipar in ne slikar, poleg tega pa ni
želel delati na ukaz papeža. Strop
Sikstinske kapele so priznali za
najmogočnejše delo posameznika
v zgodovini zahodne umetnosti.

Vatikan z Baziliko svetega Petra
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LITERARNI KOTIČEK

Pet minut za boljši jezik

Ljubav (Ljubezen)

Učenje slovenščine mi prav nič ne

Ljubav je jedno veliko čudo,

diši,

to ti je kada zavoliš ludo.

glagoli, samostalniki, pridevniki,

Ljubav je kada kažeš zbogom

joj, kaj vse se še moram naučiti.

svijetu,
ljubav te vodi na drugu planetu.

Književnost, ta mi še leži,
zgodbe, basni, pesmi

Ljubav je kada nekoga jako voliš,

znam pripovedovati, a kaj ko jih je

ljubav je kada se ne osječaš, da

v šoli treba tudi zapisovati.

postojiš.
Ljubav je jedna, predivna bajka,

Kaj naj, mojih besed je veliko,

ljubav je nešto,

ki so v slovarju označene

što ne raᵭa majka.

s črno piko.
Adis Džambo, 7. a
Rada bi jih prenovila in v eko
besede spremenila,
znala pisati in izgovarjati prav,
da mi slovenščina ne bi
povzročala več težav.
Živa Tanko, 6. a
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Slovenščina, najlepši jezik
Učiteljica nam naklada,

Slovenščina predstavlja ljubezen,

a iz tega vedno nastane razprava.

ki je ni vsakdo deležen,

Vsakdo na koncu ugotovi,

z jezikom je treba živeti,

da učiteljica dobro nam želi.

ne pa umreti.

Slovenski jezik nas uči,

Moramo ji biti zvesti,

da je knjižno treba govoriti vedno,

kot svoji nevesti.

tudi ko se nam to zdi bedno.
Slovenščina je jezik, ki gre z

Pri njej vse dobiš,

jezika,

kar od jezika želiš.

čeprav se včasih hudo zatika.

Če Slovenec si pravi,

V njem se starejše vika,

ji stoji vedno ob strani.

ne pa kar tika.
Lan Resinovič, 6. a
Ko se boš njenih čarov naučil,
jih ne boš nikoli izpustil,
zase jih ne obdržiš,
ampak jih z drugimi deliš.
Slovenščina gre z jezika,
vsakega Slovenca mika,
toda sliši pravo le ta,
ki knjižno govoriti zna.
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ZDRAVLJICA NEKOLIKO DRUGAČE

Eva Vengust, 9. b
Kaja Skerbiš, 9. b
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Najlepše na vseh ekskurzijah pa je

Ekskurzija v Postojnsko jamo

seveda na kosilu in kasneje na
V torek, 23. 5. 2017, smo odšli na

nakupovalni ulici oz. na stojnicah.

ekskurzijo v Postojno. Zbrali smo

Ugotovili smo, da se v Postojni

se pred trgovino na Lavi, kjer nas

znajo iti turizem. Luštne plišaste

je pričakal avtobus. V Postojni

človeške ribice, nakit, obeski in

smo si ogledali Postojnsko jamo,

ostali spominki pošteno lahko

vivarij,

izpraznijo denarnico. Pa vendar si

razstavo

metuljev

in

Predjamski grad.

nismo mogli kaj in nekaj denarja
pustili tudi tam.

Ko smo prispeli, smo najprej
pomalicali, nato pa smo se z

Sledil je še najlepši del ekskurzije,

vlakcem odpeljali v podzemno

ogled Predjamskega gradu, ki

dvorano Postojnske jame. Vodič,

velja za največji jamski grad na

ki nas je vodil po jami, nam je

svetu. Večina nas je prvič videla

razložil, kako so nastali kapniki in

mučilnico, najbolj pa smo osupnili

jama, kdo jo je pravzaprav odkril

ob

in katera bitja tam živijo. Vožnja z

legendi o pogumnem roparskem

vlakcem po jami je bila najbolj

vitezu

prijetna izkušnja. Sledil je ogled

nepremagan, dokler ga ni izdal

vivarija, ki spominja na podzemni

eden njegovih služabnikov.

akvarij. Najbolj so bile zanimive

in

privlačni

Erazmu,

navdihujoči

ki

je

ostal

Na poti domov smo razmišljali,

človeške ribice, mali zmajčki, kot

kako takšen izlet še ponoviti.

jim pravijo tamkajšnji vodiči.
Tudi razstava Metulji sveta nas ni
pustila hladnokrvne. Najlepši so

Učenci 5. razredov

bili ravno tisti najmanjši.
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Knjiga- pesem

Itak

Včasih so knjigo cenili kot zlato,

Itak me muči

danes

na

knjigo

vse do večera,

preprosto

zmeraj sledi mi,

pozabijo.

pred njim nimam mira.

Knjige na policah stojijo
in tako žalostne se zdijo.
Knjige

nič

ne

govorijo,

Kako? Itak.
le

Pojdi že stran,

pametno molčijo.

saj sama tako ali tako
preženem te drugam.

Redko se zgodi, da kdo za knjigo
sedi.
Še vedno obstaja pregovor tak:

V vsakem primeru

Kdor ne bere knjig, je siromak!

itak se izgubi,
ko tako ali tako prihiti.

Eva Vengust, 9. b
Urša Zupan, 6. a
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Jure Novak, 9. b
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NEKAJ ZA BRIHTNE GLAVE
SUDOKU

LABIRINT
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MISELNE UGANKE
1. Jakova mama ima štiri otroke.

4. Gospod Rdeči živi v pritlični

Najstarejši hčerki je ime Maja.

hiši rdeče barve. Vse stvari v hiši

Najmlajši sin je Avgust. Mlajša

so rdeče: posoda, omare, stene ...

od hčerk je Julija.

Tudi njegova oblačila so rdeča.

Kako je ime četrtemu otroku?

Kakšne barve je stopnišče v hiši?

2. Gledam nekoga na fotografiji.

5.

Koga vidim, če nimam bratov in

Beethovnovo deveto simfonijo v

sester in je oče moškega na sliki

12 minutah, v kolikem času jo

sin mojega očeta?

lahko zaigra oktet?

3. Dan pred včerajšnjim sem bil

6. Na tekmovanju v namiznem

star 12 let in naslednje leto bom

tenisu Aleš ni zmagal, niti ni bil

star 15 let. To je res samo en dan

zadnji. Sašo ni bil zadnji in je bil

v letu.

boljši od Aleša. Tadej je premagal

Če

lahko

kvartet

Domna. Aleš je premagal Tadeja.

Kdaj imam rojstni dan?

Tadej ni bil zadnji.
Kdo je zmagal?

Rešitve:
1. Jaka.
2. Svojega sina 3.

3. 31.12.
4. Ni stopnišč.

zaigra

5. Dvanajst minut.
6. Sašo.
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ALI STE VEDELI?
Kadar so nilski konji nervozni,

Največ srčnih napadov se zgodi

barva potenja postane rdeče.

na ponedeljek.

Povprečen

človek

v

Stari Rimljani so si čistili zobe z

svojem

urinom.

življenju izloči toliko sline, da bi z
njo lahko napolnil dva bazena.

Vsak človek ima poleg svojega
unikatnega prstnega odtisa tudi

V letu 2015 se je ubilo več ljudi,

unikatni jezični odtis.

medtem ko so delali »selfije« kot
pa v napadu morskega psa.

Povprečen

človek

v

svojem

življenju čaka šest mesecev, da se

Človek prej umre od nespečnosti

bo rdeča luč spremenila v zeleno.

kot od stradanja. Smrt namreč
nastopi po desetih dneh brez
spanja, medtem ko pri stradanju

Obstaja šestkrat večja verjetnost,

po nekaj tednih.

da bo moške zadela strela prej kot
pa ženske.

Zarodek pri treh mesecih dobi
prstne odtise.
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