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UVODNE MISLI IN MOČ 

POZDRAVA 
 

Dragi bralci! 

Pred nami je že 4. številka šolskega 

časopisa, kar hkrati pomeni, da smo 

pri koncu še enega šolskega leta. 

Letošnja generacija devetošolcev je 

tista, s katero sem šolske klopi gulila 

že v prvem razredu. Z učiteljicami 

Jasmino, Marjano Vrhkar in Sonjo 

Polegek smo takrat sprejele 32 

živahnih prvošolcev in že takrat smo 

vedele, da z njimi ne bo šale. Vsaki 

generaciji povem, da že danes vem, 

kdo me bo kot devetošolec še znal 

pozdraviti. Vedno se zmotim. In to je 

najlepše. Učiteljici Sonja in Marjana 

sta se že upokojili, z učiteljico 

Jasmino pa ponovno ali še vedno 

vztrajava s prvošolci. Ker so drug 

svet, nekaj posebnega v dobrem in 

slabem, ker so najbolj iskreni in 

najbolj srčni. Tudi zato jim v tem 

časopisu namenjamo svojo rubriko. 

Vam, devetošolci pa srečno! In ne 

pozabite na moč pozdrava. 

 

V 4. številki Čveke z Lave  preberite: 

- Intervju z ravnateljico 

Marijano Kolenko 

- Prvošolci pravijo 

- Spoznajmo Češko 

- Predlogi za izlet po Sloveniji  

- Vsak ima svoj stil 

- Literarni kotiček  

- Intervju z Vanjo Kos 

- 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. Našo ekipo 

so letos obogatili Tina Lipovšek, Ana 

Kuder, Ajda Tot Kotnik, Matic 

Zavolovšek Železen, Tinkara Hliš, 

Katja Romih, Maj Leskovšek in Maja 

Kikelj. Za novo naslovnico pa sta 

poskrbela risarski mojster Uroš 

Petrovič in prvošolka Vita Štukovnik. 

Obilo užitkov ob branju vam želim. 

Mentorica Andreja Golouh 
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INTERVJU Z 

RAVNATELJICO 

MARIJANO KOLENKO 
 

OŠ Lava že 14 let ravnateljuje 

ravnateljica Marijana Kolenko. 

Učenci jo poznajo predvsem po 

pisanih oblačilih, prstanih na rokah in 

potem, da jih ob vsakem prazniku 

počasti s čokolado. Ampak za 

rdečimi lasmi se skriva še mnogo več 

in mi smo radovedni in željni vedeti 

še kaj več o njej.  

Ga. ravnateljica, mineva torej že 14 

let, odkar ste ravnateljica. Kako se 

spominjate svojih začetkov? Je 

danes kaj drugače? Smo otroci 

drugačni?  

Zelo dobro se spominjam svojih 

začetkov. Prvi mesec sem prihajala 

zelo nasmejana, drugi pa že malo 

manj. (Smeh) Bilo je zelo zanimivo, 

kaotično. Začetek je bil zame velik 

izziv, čeprav danes ni nič kaj drugače. 

Skupaj z učitelji se trudimo 

spreminjati pogoje za učenje, da smo 

lažje kos učencem, ki vstopajo v šolo. 

Učenci so namreč vsako leto zelo 

drugačni, drugačna pa so tudi 

pričakovanja staršev. 

Pa je delo ravnateljice težko, 

stresno? S čim se mora začeti 

delovnik, da je potem lažje? 

Da, zadnja leta je zelo stresno. 

Povečala se je potreba po sodelovanju 

z različnimi institucijami, vedno več 

pa je tudi odprtih vprašanj, na katere 

nimamo odgovorov. Vsekakor pa se 

delovnik pri meni začne z nasmehom, 

dobro voljo in seveda dobro jutranjo 

kavo.  
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Na kaj pa ste najbolj ponosni pri 

svojem delu? Kaj menite, da je do 

sedaj vaš in kaj naš največji uspeh?  

Kljub številnim težavam ohranjam 

optimizem in dobro voljo.  Ponosna 

sem na učitelje in učence, ki skupaj z 

mano dobro delajo. Ponosna sem na 

ugled šole, saj imamo zelo jasno 

začrtano pot, po kateri stopamo kot 

kakovostna šola, ki daje našim 

učencem dobro podlago za srednjo 

šolo. Ne smem pa pozabiti na učence, 

ki dobro predstavljajo našo šolo tudi 

na različnih prireditvah. 

Kateri je bil vaš najlepši dan, odkar 

ste ravnateljica na naši šoli? 

Veliko dni na šoli je lepih, odkar sem 

na šoli. Eden izmed lepših pa je bil 

zagotovo takrat, ko ste mi otroci 

zapeli pesem za rojstni dan. 

Kaj pa bi na šoli morali še 

izboljšati?  

Izboljšave so vedno dobrodošle. 

Vsekakor pa menim, da bi morali 

izboljšati bonton obnašanja. Želim si, 

da bi bili otroci bolj prijazni drug do 

drugega. Želim si več strpnosti med 

učenci ter seveda, da ne bi uporabljali 

toliko žaljivih besed. Na učnem 

področju smo v vrhu, na vzgojnem 

področju pa še imamo težave. 

OŠ Lava je znana tudi po vrsti 

projektov, ki se odvijajo na šoli. 

Kaj kot ravnateljica najraje 

počnete v šoli in kaj najraje doma? 

V šoli preživim več časa kot doma. 

Zelo rada snujem nove vsebine, ki 

nam širijo obzorje in se tako 

spogledujem s s prihodnostjo. Doma 

pa rada kuham, grem v naravo, na vrt 

in berem. Včasih sem tudi veliko 

potovala, vendar sedaj je tega časa 

premalo.  
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Naše sošolce seveda zanimajo tudi 

bolj osebne stvari. Vprašanje, 

koliko prstanov in koliko ogrlic 

imate doma se je ponovilo kar 

nekajkrat, ko smo jim povedali, da 

gremo k vam na intervju. Kaj vam 

pomenijo moda, nakit in barve? 

Moda mi je blazno všeč. Že od nekdaj 

uživam v barvah. Doma  imam kar 

nekaj škatel nakita. Rada se uredim 

zase. Je pa res, da mi je všeč tudi, če 

je drugim všeč.  (Smeh). Rada 

kombiniram nakit, ustvarjam. Ker v 

malih stvareh uživam, lahko delam 

pomembne stvari.  

Kje pa dobite navdih za tako 

globoke in lepe govore? 

Učitelji, zaposelni, otroci. Največji 

navdih ste mi ljudje, ki me obkrožate. 

Bliža se konec šolskega leta. Kaj bi 

nam sporočili, zagotovo imate 

kakšen nasvet za nas? 

Mnogo več kot ocene je vredno, kar 

doživite, spoznate. Čim več se družite 

s sošolci oziroma prijatelji. 

Spoznavajte svoje interese oziroma 

hobije in seveda skrbite za svojo 

varnost. Čim več se smejte in se 

družite brez telefonov. 

 

Hvala za vaš čas. 
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PRVOŠOLCI PRAVIJO … 
 

Moj očka je najboljši, ker mi da za 

jesti in skrbi zame. (Melanie) 

 

Moj očka je najboljši, ker z mano 

igra igrice. (Timotej) 

 

Moj očka je najboljši, ker je tako 

močan, da me lahko vrže s Triglava 

v morje. (Benjamin) 

 

Moj očka je najboljši, ker je tako 

zelo zaljubljen v mojo mami. 

(Lara) 

 

Moj očka je najboljši, ker mi 

vedno, ko mi zmanjka listov za 

risanje, že naslednji dan prinese 

nove. (Jara) 

 

Moj očka je najboljši, ker me 

velikokrat pelje na sladoled.  

(Lana) 

 

 

 

 

Moja mami je najboljša, ker mi 

vsak večer prebere pravljico. (Jara) 

 

Moja mami je najboljša, ker tako 

zelo rada pleše z mano. (Vita) 

 

Moja mami je najboljša, ker z 

mano rada barva pobarvanke. 

(Katja) 

 

Moja mami je najboljša, ker se z 

mano rada igra družabne igre. 

(Sven) 

 

Moja mami je najboljša, ker se z 

mano veliko igra. (Tjaša in Ana) 

 

Moja mami je najboljša, ker me 

tako rada ima. (Noa) 

 

 

 
 

  

 



Čveke z Lave, 4. številka  Šolski časopis OŠ Lava Celje, junij 2019 

 

7 

 

SPOZNAJMO ČEŠKO 
 

Češka je država, ki se je priključila 

EU leta 2004. Glavno mesto je 

Praga. Predsednik države je Miloš 

Zeman. Na 78.866 km2 živi 10,5 

milijona prebivalcev. Uradna 

valuta je češka krona (CZK). 

Najvišji vrh v državi je Snežka. 

Češka se je osamosvojila januarja 

1993, ko je Češkoslovaška 

razpadla na svoji dve ustanovni 

republiki. Češkoslovaška je bila do 

druge svetovne vojne med desetimi 

najbolj industrializiranimi 

državami na svetu in edina država 

v srednji Evropi, ki je ohranila 

demokratično ureditev do leta 

1938. 

 

Karlov most v Pragi 

Industrijska proizvodnja je še 

vedno glavna gospodarska 

dejavnost, zlasti izdelava 

avtomobilov, strojnega orodja in 

strojev. Na Moravskem (vzhodni 

del Češke) sta pomembni panogi 

železarstvo in jeklarstvo. Tudi 

poljedelstvo je zelo razvito. Glavne 

poljščine so koruza, sladkorna 

pesa, krompir, pšenica, ječmen in 

rž. 

Približno 95% dežele pokrivajo 

hribi in gore – popolno okolje za 

smučanje, gorsko kolesarjenje in 

planinarjenje.  

Na Češkem izdelujejo svetovno 

znana piva. Na Češkem imajo tudi 

več kot 900 naravnih izvirov 

mineralne vode, kar je svetovni 

rekord. V tradicionalni kuhinji so 

pogosti knedlíky, cmoki iz 

krompirja ali kruha. 

Na Češkem so prvi izumili mehke 

kontaktne leče. Čehi so poznani po 

tem, da so strastni gobarji. 

 

TRDILNIK – češka sladica (smetana, 

sladoled ali čokolada v testu) 

 

Maja Kikelj in Katja Romih 
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VSAK IMA SVOJ STIL 
 

Odločili smo se, da bomo v 

časopisu postopoma predstavili 

tudi oddelke OŠ Lava. V vsakem 

razredu so zagotovo učenci, ki s 

čim presenečajo, se ukvarjajo z 

različnimi dejavnostmi oz. imajo 

svoj stil. Za začetek podrobneje 

predstavljamo 5. B, saj nas večina 

novinarjev prihaja ravno od tam. 

Pri nas se velikokrat pozabavamo s 

svojimi stili, se jim nasmejimo, 

hkrati pa se skozi njih tudi bolje 

spoznavamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajda rada rolka, Ana jezdi konje, 

Anna-Marie pa ima najdaljše lase v 

razredu. Aljaž, Luka, oba Nika in 

Jakob so zvesti nogometaši. Lea 

obvlada ličila, Lovro pa je velik 

poznavalec dinozavrov. Naš 

novinar Matic je zelo razgledan, 

pravimo mu kar Mr. Google. Niko 

je zelo dober pri postavljanju 

domin, naša novinarka Tina pa 

najraje pleše v parih. Naja obvlada 

ples, Tinkara hip hop, Tai pa 

plezanje. 
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Intervju z Vanjo Kos  - 

najbolj kul osebo na OŠ 

Lava 

Vsako jutro skozi vrata naše šole 

vstopi nasmejana in prijazna ter 

vesela svetovalka Vanja Kos. 

Vanja prihaja iz Celja in leta 2017 

se je zaposlila na Osnovni šoli 

Lava. Z njo smo opravili tudi 

kratek intervju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj si najbolj želiš in česa se 

najbolj veseliš? 

Da bi bila zdrava vesela, da bi čim 

več časa preživljala z otroki. 

Katero je tvoje mesto ali država? 

Moja najljubša država je Slovenija, 

saj sem nanjo najbolj navezana in 

je res najlepša država. 

 

Kje bi najraje živela? 

Na plaži zraven morja in obale, saj 

rada plavam in se sončim. 

Katera je tvoja najljubša žival? 

Moja najljubša žival je pes. 

Katera je tvoja najljubša hrana? 

Moja najljubša hrana je zrezek, 

krompir, solata in vse sladkarije. 

Kakšni so tvoji občutki na šoli? 

Občutki na šoli so super, saj so 

otroci enkratni in prijazni, zato vas 

imam tudi zelo rada. 

Kateri je bil tvoj najljubši predmet 

v šoli? 

Angleščina in biologija. 

Kako sodeluješ z učitelji? 

Krasno, z vsemi se dobro 

razumem. 

Kaj delaš v prostem času? 

Se igram z družino in s psom, rada 

pa tudi smučam, hodim v hribe in 

jadram. 

Kje se vidiš čez 10 let? 

Čez deset let se vidim pri delu z 

otroki. 

Naj povemo, da od decembra Vanja žal ne 

dela več pri nas.  
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PREDLOGI ZA IZLET – TURISTIČNE AGENCIJE 

PETOŠOLCEV PREDSTAVIJO SVOJO PONUDBO 
 

Matic Železen 
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Tinkara Hliš 
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Tina Lipovšek 
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Maj Leskovšek 
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LITERARNI KOTIČEK 
 

Tudi živali imajo čustva 

Malo bitjece nič slabega misleče, 

je bilo odvrženo, ko je bilo cvetje 

najbolj dišeče.  

Polno upanja in z žalostnimi očmi 

zre v daljavo, kjer nikogar 

poznanega več ni. 

 

Brezobzirno ga s kančkom očesa 

kdo obledi.  

Kupček nesreče z žalostnimi očmi. 

Korak za korakom nikogar več ni, 

bitjece pa še vedno nepremično 

sedi. 

 

Pride noč in z njo strah.  

Bitjece začne postopati od vrat do 

vrat.  

Sčasoma mu na ulici več muka ni, 

a v srčku nekaj ga boli. 

 

Nekega dne pa naposled do njega 

stopi nekdo,  

ga da v avto in odpelje v hišico. 

Tam živi mala družina,  

ki si je od nekdaj želela 

kosmatina. 

 
Živa Kelgar, 6. b 

 

 

 

Samota 

Kaj v samoti se nam godi? 

Lepa misel se v glavi rodi,  

poiščemo notranji mir  

in pesem zlijemo na papir. 

 

V samoti prepletamo misli, 

v samoti rodijo se pesmi, 

v samoti nikoli sam nisi, 

v samoti si sam s seboj. 

Izabela, 7. a 

 

Prava pesem 

Prava pesem nima konca, 

pa tudi rože ni brez sonca. 

pravo pesem pišem zate, 

da poneseš jo v oblake. 

 

Prava pesem je le moja, 

ti ne dam je, saj ni tvoja. 

Prava pesem je rdeča, 

to je zame prava sreča. 

Lara Lipovšek, 7. a 



Čveke z Lave, 4. številka  Šolski časopis OŠ Lava Celje, junij 2019 

 

15 

 

Mrož 

 

Bogati gospod Mrož 

odpravil se je v Portorož. 

Da bi dobre počitnice imel, 

veliko denarja s seboj je vzel. 

 

Na plaži spoznal je  

majhno gospo z veliko glavo. 

Riba se je pisala, 

s sladoledom se sladkala. 

 

Zelo mu je bila všeč, 

kakor kuhan rak je bil rdeč. 

Povabil jo je v kino, 

pa se ji ni zdelo fino. 

 

»Z gospodom Rakom sva poročena,  

ne morem biti tvoja žena.« 

Gospodu Mrožu je hudo, 

mogoče prihodnjič več sreče bo. 

 

Maja Štingel, 6. a 

Tišinomafija 

 

Mafijci skupaj držijo,  

od hrupa stran bežijo.  

Tišino gojijo,  

ker od hrupa ne živijo. 

 

Tišini ob strani stojijo,  

glasnosti figo molijo.  

Odgovor hrupu je NE,  

saj v tišini uživa se. 

 

Mafijec z naušniki stoji,  

ker hrupa v okolju veli.  

Zaradi hrupa jokajo vsi,  

večina tišine si želi. 

 

Ko hrup premagan je,  

veselje tukaj je.  

Mafijec naušnike odvrgel je,  

zdaj uporaba nepotrebna je. 

 

Nik Arlič in Aljaž Grobelšek, 7. a 
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PESEM O PROMETU 

 

LADJA, AVTOBUS, KOLO, 

S TEM SE PELJEMO LAHKO. 

Z LETALOM OKROG SVETA LETIMO, 

Z AVTOM PA PO TLEH DRVIMO. 

NI GA BOLJŠEGA KOT VLAK, 

TAM ČEZ OKNO GLEDA VSAK. 

 

PROMET JE RED, 

V KATEREM MORA BITI PAS PRIPET. 

ČE NE, NESREČA SE ZGODI 

IN NAŠIH LJUDI V TRENUTKU NI. 

ZATOREJ LE PAZLJIVO, V PROMETU SE 

VRTIMO. 

POČASI IN PREVIDNO PRVO NAJ BO 

PRAVILO. 

 

ČE O PROMETU GOVORIMO, BESEDO 

ZRAKU POSVETIMO. 

SAJ PREVOZ NIKOLI NI ZASTONJ, 

V ZRAK NAM SPUŠČA DIM IN VONJ. 

ZATO ČIMPREJ SE ODLOČITE 

ZA PROMET NA ELEKTRIČNI POGON. 

NAJBOLJE PA ZA VAS IN NAS BO, 

DA KAR Z NOGAMI HITITE. 

 

Lučka Novak, 4. a 

 

 

 

 

TIŠINOLJUBCI 

Dan tišine obstaja zato, 

da je en dan na svetu  

tiho in lepo. 

 

Želimo si še več takih dni,  

da ljudje prijazni 

bi bili. 

 

Prijaznosti na svetu  

skoraj več ni, 

zato si jo želimo vsi. 

 

Pa tudi to,  

da učenci med  

odmori preveč  

glasni smo, 

NI LEPO! 

 

Dominik in Anej, 7. a  
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ZGODBA O PROMETU 

Nekoč je živel Primož, ki je živel 

blizu šole. Ker pa mu je bilo na poti v 

šolo dolgčas, se je vedno igral s 

telefonom. Nekega dne ga je skoraj 

zadel avto, ko je prečkal prehod za 

pešce ne da bi pogledal levo in desno, 

ampak je samo buljil v svoj telefon. 

Takrat se je Primož tako prestrašil, da 

je kar skočil s prehoda za pešce na 

pločnik. Potem je končno pospravil 

telefon ter previdno pogledal levo in 

desno in ko je bila cesta prazna, jo je 

varno prečkal. Ko je naslednji dan 

odhajal v šolo, je pozabil na pripetljaj 

iz prejšnjega dne in se spet 

kratkočasil z igricami na telefonu. 

Prehod za pešce je zopet prečkal brez 

da bi se prepričal, ali je varno.  V 

tistem trenutku, ko je stopil na cesto, 

je mimo pridrvel avto. Primož se je 

tako prestrašil, da mu je telefon 

odletel iz rok naravnost pod kolesa 

avtomobila. Ko je doma očku 

povedal, kaj se je zgodilo, sta se 

skupaj pogovorila o varnosti v 

prometu in kdaj se telefon sme 

uporabljati. 

Vid Pintarič, 4. a 

 

Pesem 

Rimo, kitico, verz 

v trenutku sestavi poet. 

V mislih si jo naredimo,  

le še na papir izlijemo črnilo. 

 

Besedilo iz srca izhaja,  

duše drugega ne graja,  

le boža jo in greje. 

 

Ko konec pesnikovih iger je,  

nič se ne dogaja,  

le iz ust drugega prihaja:  

 

Zdaj na vrsti si ti,  

pokaži, kaj zmoreš,  

pokaži, kaj duša ti veli. 

 

Nik Arlič, 7. a 
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PRESENEČENJE  ENA  A 

Spomnim se svojega največjega 

presenečenja v življenju. Star sem bil 

dve leti, ko sem si prvič zaželel 

sestrico. Ne vem zakaj, ampak 

resnično sem si želel, da bi za vedno 

imel družbo sestrice. Mamici in očku 

sem zaupal svojo željo. Mamica mi je 

rekla, da če si nekaj močno želiš, se ti 

potem to tudi uresniči. Potem sem za 

nekaj časa na to pozabil. Gledal sem 

svoje prijatelje v vrtcu, ki so imeli 

bratce in sestrice in jim malo zavidal. 

Vedno so se imeli s kom igrati, pa 

tudi dolgočasiti. Nekega dne pa sta 

me mami in ati presenetila z najbolj 

čudovito novico. Povedala sta mi, da 

bom dobil sestrico. Bilo je noro. 

Naenkrat mi je postalo vroče. Mislim, 

da se mi je zdelo, da bom kar poletel. 

Bil sem najsrečnejši na svetu in še 

danes sem najsrečnejši, ker imam 

tako super sestrico. 

Anže Štukovnik, 4.b 

 
 

 

ZBIRAM STAR PAPIR 

Otroci so zbrali star papir. Pri Metki 

in bratcu Tilnu so odlagali papir v 

drvarnici. Deček Jan je zbral papir pri 

babici in dedku Janezu. Deklica 

Manca je zbrala papir doma. Smetarji 

so iz smetišča pripeljali prazen 

tovornjak. Otroci so začeli nositi 

škatle starega papirja k tovornjaku. 

Nekateri so pripeljali samokolnice in 

vozičke. Zbrali so zelo veliko papirja. 

Voznik tovornjaka je otrokom 

pripravil lestev za nalaganje papirja. 

Otroci so pomagali nositi težke škatle 

na tovornjak. Dečku Tončku se je 

raztrosil papir po poti. To se je 

zgodilo zato, ker je pihal veter. 

Metka, Lara, Nik, Gašper in Mark so 

Tončku pomagali pobirati papir. 

Mark je našel zanimivo revijo in jo 

pokazal prijateljem. Povedal jim je, 

kaj piše v reviji. Otroci so bili 

pohvaljeni, ker so zbrali cel tovornjak 

starega papirja. Ko je bilo konec 

šolskega leta, so odšli na izlet kot eko 

frajerji. 

Evita Kranjec, 2. a 
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TO SEM JAZ 

 

Jaz sem jaz 

le za določen čas. 

Ko se mrak spusti, 

moj jaz zaživi. 

 

Na oder stopijo novi igralci, 

ki pravični so kazalci.  

Razumejo me do srca,  

kjer iskrenost in odgovornost  

sta doma. 

 

Zaupanja vredni so ljudje, ki tukaj  

najdem jih mimogrede. 

Vesela sem, da sem del tega sveta, 

ker odkrivam svoje prave lastnosti  

do dna. 

 

 

Ko jutranja zarja me prebudi, 

moje lastnosti zamegli. 

Moja prava čustva rahlo zastre, 

a resničen svet se odpre. 

 

Prilagodim se okolici,  

ki spreminja se ves čas, 

Vpliva na moje misli, 

in to sem jaz. 

 

Eva Nina Magdalenc, 9. a 
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Zdravje 

Če hočeš biti kanta za smeti,  

lahko daš vase vse, kar obstoji, 

ampak potem ne joči, da te trebuh  

boli. 

 

Če hočeš biti kanta za smeti,  

lahko daš vase vse, kar po  

sladkorju diši, ampak potem ne  

joči, da obleka ti več prav ni. 

 

Če nočeš biti kanta za smeti, 

Potem zdrav obrok naredi si, 

Veliko se gibaj in na zraku uživaj. 

 

Jure Pulko, 6. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravje 

 

Bolezen ti lahko uniči sanje, 

zato moraš poskrbeti za zdravje. 

 

Slabo počutje ni lahka stvar, 

trebuh te boli in ves čas si zaspan. 

 

Bodi aktiven, nikoli pasiven, 

treniraj in gibaj se vsak dan, 

pa bo uspešen tudi tvoj delovni  

dan. 

 

Žiga Pulko, 6. b 
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ALI STE VEDELI? 

 

Kako mogočni so pravzaprav naši 

možgani? Zapomnijo si več kot 

povprečna dnevna soba napolnjena s 

knjigami. Žal ljudje tega ne znamo 

najbolje izkoristiti. 

 

Ali ste vedeli, kako je dobila Evropa 

ime? Bog Zevs se je moral spremeniti 

v bika, da bi lahko očaral dekle 

Evropo, v katero se je zaljubil. 

Prikazal se je, ko se je igrala s 

prijateljicami. Ko se je povzpela na 

njegov hrbet, jo je bik odnesel s seboj 

na morje. Ob zori sta dosegla 

neznano obalo in tam je deklica 

izvedela, da bo postala zemeljska 

žena vladarja bogov – Zevsa. Od 

tedaj ta del sveta nosi njeno ime – 

Evropa.  

 

Ste vedeli, da na leto izsekajo kar za 

dve Sloveniji in pol gozdov?  

 

 

Ali ste vedeli, da imajo nekatere 

države dve glavni mesti, na primer 

nekdanja  Avstroogarska? To sta bili 

Dunaj in Budimpešta. 

 

Ste gledali Evrovizijo? To leto je bila 

v Izraelu v Tel Avivu. Za organizacijo 

so letos porabili kar vrtoglavih 28,5 

milijona evrov. Najdražja Evrovizija 

je bila v Bakuju leta 2012, kjer so za 

organizacijo porabili kar 60 

milijonov evrov. 

 

Da je Triglav najvišji vrh Slovenije, 

ste verjetno že vedeli. Pa ste vedeli 

tudi, da se je na Triglavskem ledeniku 

včasih lahko smučalo tudi v mesecu 

avgustu?  

 

Pomlad je čas jagod. Le kdo jih ne 

mara? Ali ste vedeli, da je v Belgiji 

muzej, posvečen jagodam? 

 

 


