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Uvodnik

Povabilo k sodelovanju

Dragi bralci!

P

red vami je letošnja prva številka Mladih
brazd. Vabimo vas, da se z nami podate
v branje zanimivih člankov, ki smo jih pripravili za vas.
Posebno rubriko smo namenili predstavitvi
prvih letnikov. Najdete jo na srednjih straneh.
Želimo vam uspešno šolsko leto, naj bo
poleg znanja napolnjeno tudi z veseljem in prijateljstvi.

Vaše uredništvo

Č

e imaš kakršnekoli prispevke: pesmi, slike, fotografije, ali pa morda idejo za čisto novo rubriko,
te vabimo, da se nam oglasiš na naš novi naslov
mlade.brazde@gmail.com ali pa svoje izdelke predaš komu
iz uredništva. Več nas bo sodelovalo, boljši bo časopis!
Novo: poišči nas tudi na facebooku!
Ne pozabi! V knjižnici lahko obiščeš kotiček Mladih
brazd in napišeš teti Milici vprašanje, ga vržeš v škatlo in
ona ti bo v eni od naslednjih številk odgovorila.

Uredništvo

Comenius - Španija

S

redi oktobra smo v okviru projekta Comenius obiskali
špansko mesto Soria, kjer smo en teden preživeli pri
španskih družinah.

V nedeljo zjutraj smo z Brnika najprej poleteli v
München, potem pa naprej v Madrid. Z avtobusom smo se
peljali do Sorie, kjer so nas čakale gostiteljice. V mesto smo
prispeli v poznih popoldanskih urah in preostanek dneva
preživeli z družinami, ki so nas gostile. Družini gostiteljice
sem podarila darilca, ki sem jih prinesla iz Slovenije. Zvečer
sta na obisk prišli teta in sestrična, s katerima smo povečerjali in nekoliko poklepetali. Vsi so me spraševali o Sloveniji,
zato sem jim jo na kratko opisala.
V ponedeljek zjutraj smo obiskali šolo, kjer smo se preko igric spoznali in obnovili naše znanje španščine. Kljub
mojemu predhodnemu znanju španščine sem se naučila kar
nekaj novih besed. Popoldne smo šli na daljši, vendar prav
nič zahteven sprehod, ki mi je bil zelo všeč.
V torek smo si v mestu Burgos ogledali Muzej človeške evolucije in katedralo. V muzeju smo si ogledali filma
o razvoju človeka in evoluciji žuželk, v katedrali pa veliko
različnih oltarjev, lestencev, slik, grobnic, lepih stenskih slik

in poslikav na oknih ... Katedrala me je navdušila s svojo
veličino in lepoto. Po ogledih smo imeli prosti čas za nakupovanje.
V sredo je sledil ogled mesta Soria, kjer smo videli veliko parkov in cerkva. Popoldan smo preživeli z družinami.
Po kosilu sva se z gostiteljico nekoliko sprehodili po mestu
in trgovinicah, zvečer pa smo skupaj z njenim stricem in
sestrično peljali na sprehod psičke in se ustavili v trgovini s
slaščicami.
V četrtek smo si ogledali Črno laguno. Laguna je zaliv,
ki jo obdajajo gore. Za nas je bila zelo zanimiva, saj kaj
takega v Sloveniji ne moreš videti.
V petek smo v šoli pripravili predstavitve Narava me
navdihuje. Izdelali smo PowerPoint predstavitve in napisali
pesmi, ki smo jih potem obesili na drevo. Popoldan je bil
prost za pripravo na večerne predstavitve in zaključek. Zvečer se je vsaka država predstavila še staršem. Za starše smo
tudi zaplesali, dan pa smo zaključili z zabavo.
Domov smo odšli v soboto ob pol štirih zjutraj. Najprej
smo se odpeljali z avtobusom do Madrida, od tam smo leteli
v Frankfurt, kjer smo 4 ure čakali let za Slovenijo. Doma smo
bili okrog sedme ure zvečer.

Anja Česen, 2. M

Športni tabor v Planici

V

petek, 11. 1. 2015, smo se vsi, ki smo se prijavili na
športni tabor, po pouku odpravili v Planico. Ko smo
se razporedili po sobah, je sledil pohod do Zelencev
ter Rateč. Po večerji smo se odpravili na nočni pohod v Tamar, ki nas je tako utrudil, da smo po prihodu domov hitro
popadali v postelje.
Naslednji dan smo se razdelili v dve skupini, prva je
v dopoldanskem času tekla na smučeh, druga pa je odšla s
sankami proti Tamarju. Popoldne sta se skupini zamenjali.
Zvečer smo imeli aktivnosti, kot so igre z žogo in fitnes.
Sledila je še nedelja, naš zadnji dan na taboru. Po zajtrku smo pospravili sobe, nato pa peš odšli do skakalnice.
Sledilo je še kosilo, nato pa smo vsi utrujeni zapustili Planico in se vrnili domov.

Dijaki, 3. M

Tabor v Zrečah

V

sredo, 10. 9. 2014, smo 2. letniki strokovne gimnazije odšli na tridnevni tabor v Zreče. Nastanjeni smo
bili v mladinskem domu.

Prvi dan so nam dodelili sobe ter nam dali nekaj časa
za nastanitev, popoldne pa smo lahko izbirali med dvema
aktivnostma – plavanjem in sprehodom. Zvečer smo se preizkusili še v lokostrelstvu.

Jutro v Zrečah je bilo za september kar precej hladno,
zato smo nekoliko neradi odšli na sprehod. Sledil je zajtrk,
po katerem smo imeli predavanja na temo zdravja in zdrave
prehrane, kosilo ter krajši orientacijski sprehod, med katerim
smo se zabavali s štejem korakov. Popoldne smo plezali,
zvečer pa smo imeli na voljo različne dejavnosti – igre z
žogo, družabne igre in nekakšen disko v kleti.
V petek smo se razgibali v telovadnici, pozajtrkovali,
pospravili in se odpeljali proti šoli.
V Strahinj smo prispeli v popoldanskih urah.
Na taboru smo se zelo zabavali ter se še nekoliko bolje
spoznali, saj smo bili ves čas skupaj.

Urša Humar, 2. M
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Goran Vojnovič na obisku

13.

novembra 2014 smo deveto šolsko uro gostili pisatelja in režiserja Gorana Vojnoviča, ki nam je
prišel predstavit svoji uspešnici Čefurji raus in Jugoslavija, moja dežela. Če smo mislili, da nam bo eno uro
predaval, smo se močno ušteli, saj je vseh petinštirideset minut odgovarjal na naša vprašanja ter nam povedal le to, kar
nas je resnično zanimalo.

Razjasnil nam je ozadji obeh knjig, govoril o svojih izkušnjah ter nas z njimi nemalokrat presenetil.
Tudi dijaki smo predstavili svoja stališča in mu opisali
lastno doživljanje zgodb, kar je z veseljem sprejel.
Srečanje je bilo izredno sproščeno in zabavno ter hkrati poučno.

Urša Humar, 2. M
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DOBRO DELO JE KOT MED
~Dobrodelni večer ~

V

petek, 28. 11. 2014, ob 18.00
je v naši športni dvorani potekal dobrodelni večer, s katerim
naj bi zbrali čim več denarja za šolski
sklad.
Folklorna skupina Pastirček iz
OŠ Simona Jenka je z Belokranjsko
pravljico otvorila letošnji dobrodelni
večer. Nastopili so še mešani pevski

zbor s tremi pesmimi, Orffova skupina, ki je z različnimi inštrumenti zaigrala pesem Mojster Jaka, Mažoretni
in twirling klub Radovljica, šolski
pevski zbor, naš dijak Gašper Pičman na harmoniki, Jerca in Amelija
z glasbeno točko Always, ansambel
Kranjskih sedem in skupina InfraRed s
pesmijo Messed up world. Večer pa je
zaključil Tomaž Ahačič s Silvestrskim

poljubom, opero Giacoma Pucinnija
in pesmijo Med iskrenimi ljudmi.
Vse točke so mi bile zelo všeč,
najbolj pa me je prevzel nastop mažoretk, saj takega nastopa ne vidiš prav
pogosto. Tudi glasbene točke so bile
lepo odpete. Pogrešala sem pesem
Čebelar, saj bi se lepo ujemala z naslovom dobrodelnega večera Dobro
delo je kot med.
Vsem, ki se večera niso udeležili,
je lahko žal, saj se mi je zdel naravnost čaroben.

J. Š.

Njene pesmi

Zginja svetloba, zahaja,
glas drugih potihne,
izvije tih vzdih se
drugih, utih nežno kriči.

Ljubim te,
a čas beži
in z njim ti …
Postoj, prosim te!
Obrni proti času se;
poglej, nasmej se času v obraz
in v boj podaj se, kakor jaz;
čas beži
in z mano ti stojiš,
gledaš in se smejiš,
čas ujela sva v dlani,
čez preplet prstov ne polzi,
ker jaz in ti
in z nama čas
hodimo v nov korak.
Ljubim te
in čas stoji, ko z mano si.
Dan za dnem enako,
hitreje, hitreje vse mini
teče, teče … se ne ustavi ...
za trenutek postojim,
a ti greš z njim,
pozabiš se ustaviti,
spet kričim:

In spet ustaviš se,
se nasmejiš
in skupaj z mano čas krojiš,
a le trenutek,
vsak naslednji krajši je,
le preplet dlani ob meni te drži,
čas pa beži
in z njim greš ti …
Bom ujela znova te,
ko čas odnese vse?
Bom uspela preglasiti čas?
Bo krhek Ljubim te! dovolj,
da vrne mi trenutek tvoj,
da ustaviš se
in postojiš,
se z mano nasmejiš?
Prosim, naj bo dovolj!
Ljubim te!
In vem, da čas beži,
da včasih z njim greš ti,
da včasih z njim celo grem jaz,
a prosim,
ustavi se, postoj,
za najin trenutek, prosim te,
in ljubi me,
ker čas odnaša vse,
in le najin preplet dlani
ga včasih zadrži.

Večer za večerom
tiho bodrijo misli tekoče,
želijo, hitijo
za silo premerom deročo.
Videti svet, varna, objeta,
razpeta, (raz)odeta
skrivajoč v obroču rok,
visoko bi nosil …
Oh, naj nosi me sila,
naj dih blagujoč ustne prekriva,
kaj dala bi zanj,
tako vroč … iluzija!
Resnico! Realnost.
Oh da! Temna, mi ljuba,
da! Bolj je od zla iluzije, laži.
Pridi, postani realnost! Bi?
Potem iluzija mi ljuba postala, o da!
Bi ljuba postala mi.
Želeti – ne imeti,
kakšna ovira, radost je norost?
strup sladek, nesmrten …
Poišči, poišči ga!
Prosim postani
iluzija realnost,
realnost iluzije,
postani kar hočem.
Najdi se, najdi mene,
najdi iluzije jaz,
dok' noč ostane nje edini čas;
iluzije, želje
z vsakim glasom utiha
moč njih veča se …
… nje edini čas …
… Prosim! ...
Preveč zahtevam.
Od tebe, sebe, osebe.
Preveč.
Spet Iluzija – dan se zbudi,
ti si,
a ni te.
Ni.

Iz srca

Ustavi se, nasmej,
postani in poglej,
saj jaz in ti
nočeva bežati s časom.

Iz srca

Tečem, tečem, da ujamem te.
Postoj, ustavi vendar se!
Poglej, nasmej,
nočeva bežati s časom,
kljubuj z menoj!

Iz srca

Čas beži,
jaz in ti;
čas skozi prste nama polzi …

Iz srca

Utih in iluzija

Iz srca

Ljubim te!
A čas beži
in z njim ti.

Iz srca

Čas beži

Iz srca

NJENE PESMI

Iz srca
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super se
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1. Č
To smo mi Č-jevci,
šolo gor držimo,
ko težave pridejo,
takoj se jih znebimo.
Pa zakaj, pa zato,
ker se radi imamo,
veselje vsi razdajamo,
pa srečni smo.

spoznavamo
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Prvi letniki

V

Učitelji nas imajo radi,
ker se vsakič učimo sa
mi

Učitelji v osnovni šoli nam niso povsem zaupali, npr. ko smo šli na izlet in se
je avtobus peljal mimo naše hiše, mi niso
dovolili izstopiti, češ da se mi bo kaj zgodilo. Komaj dva meseca kasneje pa smo
v srednji šoli imeli sistematski pregled in
smo od profesorja dobili le navodila, kdaj
in kje se dobimo.

.

osnovni šoli mi je bilo všeč, da smo
imeli dva glavna odmora, oba dolga 15 minut. Prvi je bil za malico,
drugi pa za sprostitev, da smo lažje sledili
pouku.

Na osnovni šoli je bilo čutiti tudi pridih ljubljanske družbe. Sošolci so pogosto
pili alkohol in se zabavali ob uničevanju
tuje lastnine. Iz osnovne šole pogrešam le
nekatere učitelje, ki so se držali reka »Kakor ti meni, tako jaz tebi«, zato z njimi nisem imel nesporazumov.
Po koncu osnovne šole so se začele poletne počitnice in s tem tudi vpis v
srednje šole. Skrbelo me je, kakšen bo
avtobusni prevoz in kakšni bodo profesorji. Skrbi so bile povsem odveč, saj je
za prevoz dobro poskrbljeno in profesorji
so razumevajoči - nekateri bolj, nekateri
malo manj. Družba je mnogo boljša, saj
smo v razredu vsi veseljaki. Šola je tudi
mnogo lepša kot osnovna, ker jo krasijo
izdelki dijakov.

1. N

1. N najlepši smo,
vse smeti za sabo pobe
remo!
Zvesti naravi smo vse
dni,
nanjo pazimo tut v tem
i.
Med samo si pomagamo
,
drug drugmu zvezke tal
amo.
Med kontrolno ne plonk
amo,
ker vsi vse znamo.
To smo mi,
1. N najlepši!

Skratka, srednja šola
mi je veliko bolj všeč kot
osnovna.

Janez Lukman, 1. Č

Prvi letniki

Naš razred res najboljš
i je,
saj vsak izmed nas zaba
ven je.
Vedno nekaj smešnega
se zgodi,
ko naš razred v šolo pr
idrvi.

Prvi letniki

1. BF

Moj prehod
iz osnovne
v srednjo šolo

Prvi letniki

m je kul,
mo radi fu
l.

To smo mi, 1. DE.
Vedno nagajivi,
opomine smo dobili in
krivdo na druge zvalili.
D-jevci poskrbimo za nered,
E-jevci pa dodatno še za smeh.
Med sabo se razumemo,
kadar kaj potrebujemo.
Radi se imamo,
zato drug drugega ne damo.

Prvi letniki

m nam je
nav
du nikoli n dih,
ismo tih.
karajo,
re talajo.

1. DE

letniki

1. G

Obisk predsednika države

spoznavamo
Spoznajmo ...
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Č

e nekoga vsakodnevno spremljamo preko televizije, si ne
moremo predstavljati, da bi ga
lahko tudi osebno spoznali. Pogosto
se nam poraja mnenje, da je taka oseba nekaj več in je nedosegljiva preprostim ljudem. Tako sem razmišljala
tudi sama, preden sem predsedniku
države, Borotu Pahorju, predstavila
tehnološki postopek akvaponike, t. j.
postopek gojenja vodnih organizmov
in rastlin v zaprtem sistemu kroženja
vode.
V torek, 18. 11. 2014, smo namreč na Biotehniškem centru Naklo
gostili predsednika države. Ko sem

izvedela, da bom sodelovala pri njegovem sprejemu, so me preplavili občutki vznemirjenja, ponosa in veselja.
Pred pripravami na obisk posebnega gosta si nisem niti približno
predstavljala, koliko dela je še pred
nami. Med drugim je bilo potrebno
upoštevati tudi pravila državnega protokola. Priprava na predstavitev je bila
dokaj zahtevna, predvsem zaradi časovne omejitve, ki mi je predstavljala
pravi izziv. Veljam namreč za zgovorno dekle, ki ji nikoli ne zmanjka besed. Moje skrbi pa so bile odveč, saj
sem šolski projekt predstavila uspešno
in s ponosom.

Po predstavitvi je v predavalnici potekal pogovor s predsednikom.
Šele takrat sem spoznala, da je tudi on
samo človek tako kot mi ostali, saj je
bil za katedrom sam, brez varnostnikov in ostalih protokolarnih oseb. Bilo
je zelo sproščeno, dal nam je občutek,
da nas spoštuje, vsak naš komentar in
vprašanje je vzel resno, tako smo
imeli res zanimiv pogovor.
Spoznati in rokovati se s predsednikom države je bila zame nepozabna izkušnja.

Lea Slatnar, 3. N

V

slovarju slovenskega knjižnega jezika
piše, da je ples zaključeno zaporedje (predpisanih) gibov, premikov, navadno ob določeni glasbi. A
Nuša Kancilja, dijakinja 4. BF razreda, nam lahko pove, da je ples še
mnogo več.
1.

Kaj ti predstavlja ples?

Ples je moj način življenja.
Brez plesa si ne morem predstavljati dneva, saj plešem že 14
let.
2. Na katerih pomembnejših tekmovanjih si tekmovala
v zadnjem času?
Udeležila sem se dveh zelo pomembnih mednarodnih tekmovanj.
2.–6. septembra 2014 smo se s
formacijo plesne šole Bolero s
točko Miracle od life udeležili
svetovnega prvenstva v Pragi
na Češkem, konec novembra
(24.–26. 9. 2014) pa smo z
isto ekipo obiskali evropsko
prvenstvo v Riesi v Nemčiji.
3. Kakšne so bile
priprave na tekmovanji?
Priprave na evropsko in
svetovno so bile zelo podobne.
Trening za treningom in veliko
odrekanja. Ko se pripravljaš na velika mednarodna tekmovanja in so želje
visoke, se moraš marsičemu odreči. Za
svetovno prvenstvo smo se pripravljali med
poletnimi počitnicami vsak dan oziroma
6–7 dni na teden, za evropsko pa približno 2 meseca.

4. Kakšni so bili vaši dosežki?
Na svetovnem prvenstvu smo si s
soplesalci priplesali naslov svetovnih
prvakov v članski kategoriji. Na
evropskem prvenstvu pa se nam
je zopet uspelo uvrstiti na najvišjo stopničko. Letošnje leto
lahko poimenujemo ˝zlata˝
sezona, saj smo osvojili naslov
državnih, evropskih in svetovnih prvakov.
5. Kaj ti pomenijo vsi ti
dosežki?
Letošnja sezona mi pomeni
ogromno. Dosegli smo vse kar lahko
dosežeš v eni sezoni in tako sem sama
sebi dokazala, da lahko z veliko truda
dosežem to, kar si želim. Ves trud
je poplačan.
6. Kako usklajuješ treninge
in šolske obveznosti?
V šoli so profesorji
razumni in me podpirajo,
zato lahko oboje dobro
usklajujem. Kakšen izostanek na treningu mi pa tudi
trener pogleda skozi prste. ;)
7. Imaš za naše bralce
kakšno vzpodbudno misel?
Ne čakaj na popoln trenutek, vzemi trenutek in ga naredi popolnega.

Monika Filipič, 4. M

Spoznajmo Spoznajmo Spoznajmo Spoznajmo

Ko so želje visoke, je odrekanj veliko

Spoznajmo Spoznajmo
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Razvedrilo Razvedrilo

10

Nasveti tete Milice

»

Pozdravljeni moji dragi bralci!
Dolgo je že, odkar smo se nazadnje slišali.
Komaj sem čakala, da vam lahko odgovorim na vaša vprašanja.

1. Vsi prijatelji okoli mene kadijo, jaz pa ne in zaradi
tega me vedno bolj mika poizkusiti. Kaj naj naredim?
Čeprav ni tvoja želja kaditi, bi še vedno poizkusil/a,
saj kadi toliko tvojih prijateljev in stvar zagotovo ni tako slaba, kakor jo prikažejo zdravniki, starši in profesorji, ne? Ne!
Vztrajaj pri svojem mnenju in jim bodi zgled. Včasih je lepo
biti izjema in se ne prilagoditi ostalim. Morda je res težko in
te vsi prijatelji prepričujejo ... ampak saj veš, koliko problemov je takrat, ko se ljudje odločijo, da bi nehali kaditi, pa
ne morejo? In kaj če boš nekoč moral/a biti nekadilec/ka?
Ni lažje, da že danes preprečiš nevšečnosti in uživaš v svoji
družbi, čeprav ne kadiš? Pravi prijatelji te bodo razumeli in
spoštovali tvojo željo. 

spoznavamo
Razvedrilo ...Razvedrilo Razvedrilo Razvedrilo

2. Kako naj vem, če sem všeč moji simpatiji?
Če je tvoja simpatija nekdo, s komer se ne družiš in ga
ne poznaš osebno, pa je še vedno taaaaako simpatičen/a,
da jo/ga vsak odmor poiščeš na hodniku in se 3x sprehodiš
mimo nje/ga, da te le opazi? Potem boš zelo težko vedel/a
in ti predlagam, da stopiš do nje in začneš pogovor. Pri tem
bodi izviren/a in napelji na temo, o kateri boš imel/a razlog razglabljati tudi naslednjič, ko se bosta srečala. Če se bo
simpatija odzvala pozitivno, kar pomeni, da se bo s teboj z
veseljem pogovarjala in ne bo bežala od tebe, si na dobri
poti in naveži prijateljske vezi. Če pa bodo odgovori kratki
in jedrnati, ji daj še malo časa, saj se ne mudi nikamor. V kolikor pa sta s simpatijo prijatelja, je stvar mogoče malo lažja,

«

saj ni težko ugotoviti, ali se nekdo s teboj rad druži ali ne.
Če še vedno dvomiš, saj sta vedno v družbi, predlagam, da
jo/ga povabiš, da čas preživita sama. Če se povabilu odzove,
si na dobri poti. 
3. Kdaj se pokaže, kdo je tvoj pravi prijatelj?
Vsi smo že slišali za pregovor ''pravega prijatelja spoznaš v nesreči'' in vendar na našo srečo nesreče ne doživljamo vsak dan, da bi s tem lahko preizkusili svoje prijatelje.
Če se z nekom veliko družiš, se z njim dobro razumeš in v
njegovi družbi uživaš, predvsem pa veš, da si z njim lahko
iskren, nesreče sploh ne potrebuješ. Tak prijatelj ti bo stal
ob strani tudi ob neprijetnih trenutkih. Pomembno je, da si
v pogovorih lahko povesta vse, tudi opozorita drug drugega
na napake. Pravi prijatelj te bo opozoril na slabosti, vendar
ga te ne bodo odvrnile od tebe. In da ne pozabim, s prijateljem imaš nešteto lepih in nepozabnih trenutkov, ki so
lahko ''odštekani'' in se ti vtisnejo v spomin za vedno. Naj ti
prijateljstvo ne bo samoumevno, zato se mu večkrat zahvali,
ker je ob tebi, saj so prijatelji zares dragoceni. :) 
Zahvaljujem se za vaše zaupanje, vesela sem, da se
vedno znova obrnete name. Če še vedno nisem odgovorila
na vse, kar vas zanima, ali pa so se vam v tem času nabrala
že nova, nerazjasnjena vprašanja, vas še vedno čaka škatla
v knjižnici, kjer mi mirno lahko potožite o svojih tegobah.
 Pa čudovite šolske dni še naprej, se slišimo v naslednji
številki! ;)

Fun fact
Zanimivosti o vašem telesu, ki jih morda še ne poznate!
•
Glasba nam lahko popravi poškodbo na možganih in povrne
izgubljen spomin.
•
Človeški možgani so veliko bolj aktivni ponoči kot podnevi.
•
Kadar sanjamo, sanjamo samo obraze, ki smo jih že videli,
ne glede na to, ali se tega spominjamo ali ne.
Možgani se v sanjah ne morejo spomniti novih obrazov.
•
Po 5 minutah budnosti pozabimo 50 % svojih sanj,
po 10 minutah se jih lahko spomnimo le še 10 %.
•
Po navadi ne razmišljamo o svojih občutjih, dokler
pozno ponoči ne ležimo v postelji in ne moremo zaspati.
•
Ljudje prespimo okoli 1/3 svojega življenja,
to je približno 25 let.
•
Levičarji so bolj podvrženi negativnim čustvom (npr. jeza)
in imajo več strahov.
•
Za en korak moramo premakniti 200 mišic.
•
25 % človeških kosti se nahaja v stopalih.
•
Zobje so edini del človeškega telesa, ki se ne more obnoviti.
•
Leva stran človeškega obraza izgleda bolje kot desna.
•
Velikost našega očesa je od rojstva enaka, ušesa in nos
pa rasteta vse do smrti.
•
Najmočnejša mišica v telesu je jezik.
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ˇ
Krizanka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.
11.
12.
13.
14.

1.

Kako se imenuje naš šolski časopis?

2.

Družbena spletna stran, ki jo uporablja največ ljudi.

3.

Alpska smučarka.

4.

Skupina enoceličnih organizmov, katerih DNA prosto plava (bakterije, arheje).

5.

Jakova mama ima štiri otroke. Najstarejši hčerki je ime Maja. Najmlajši sin je Avgust.
Mlajši od hčerk pa je ime Julija. Kako je ime četrtemu otroku?

6.

Žival z rogovjem.

7.

Veda, ki raziskuje vrste in značilnosti informacij.

8.

Prevedi angleški pridevnik reliable v slovenščino.

9.

Je okrogla in se vrti, na njej smo tudi mi.

10.

Pravimo mu tudi mesto ljubezni …

11.

Slovenski glasbenik in pevec, ki je avtor pesmi z naslovom ''Je treba delat''.

12.

Plin, ki ga je v zraku največ.

13.

Tisti, ki varuje naravo.

14.

Govorica ljudi iste starosti.

GESLO:

Avtor: Katja Hočevar, 1. N

1. edzarb edalM, 2. koobecaf, 3. ezaM aniT, 4. itnoirakorp, 5. akaJ, 6. nelej, 7. akitamrofni, 8. vijlsenaz, 9. ajlmeZ, 10. ziraP, 11. ralomS idA,
12. kišud, 13. kinevtsravovaran, 14. gnels
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9.

