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Katalonija in Provansa

Letošnja pot nas je popeljala v Katalonijo in Provanso. Proti Franciji, kjer smo 
imeli prve oglede, smo krenili v torek, 17. 3. 2015, ob 22. uri. 

Po nočni vožnji smo se prebudili na Ligurski obali. Vozili smo se mimo 
Nice in Monaca, nato smo se ustavili v parfumeriji v Ezu. Najbolj mi je ostalo v spo-
minu, kdo je nos. Je ocenjevalec in nekakšen degustator parfumov. Delo se morda 
sliši preprosto, a od nosu se zahteva ogromno odrekanja in strogo obvladanje telesa. 
Nos namreč ne sme kaditi, piti alkohola, prav tako pa se ne sme naslajati v spolnosti. 
To vonj in telo ohranja v dobri kondiciji za razlikovanje in ocenjevanje parfumov. 

Naslednji postanek je bil v Cannesu, mestu filmskega festivala, kjer smo si ogle-
dali pristanišče ter si vzeli nekaj prostega časa za samostojno pohajkovanje po plaži. 

Pozno popoldne, po dobri uri vožnje ob reki Roni, je avtobus ustavil pri farmi 
bikov in camarških konj, ki so se tudi prosto pasli po močvirju. Tu so doma tudi 
plamenci, bolj poznani pod imenom flamingo. 

Po noči v obcestnem motelu smo 
pot nadaljevali po Španiji. Prva postaja 
je bil muzej Salvadorja Dalija, kjer nas 
je na vsakem koraku pričakalo nekaj še 
bolj čudnega. 

Z lokacijo se je spreminjala tudi 
vegetacija, zato na strokovni ekskurzi-
ji ni smel manjkati ogled botaničnega 
vrta. Ustavili smo se v Pinya de Rosa, 
kjer smo videli oljke, dišavnice, hrast 
plutovec, palme; seveda pa niso manj-
kali niti kaktusi. 

Že smo bili v hotelu v Lorett de 
Maru, ker smo se pred večernim ogle-
dom viteških iger imeli možnost neko-
liko osvežiti. 

Polni novo nabrane energije smo 
se odpeljali do umetno postavljenega 
gradu, kjer smo si ob srednjeveški ve-
čerji brez namiznega pribora ogledali 
viteški turnir. Potem pa še flamenko, 
ki je bil prava mešanica umetnosti in 
strasti, izražene v vsakem gibu.

Naslednji dan smo se nogometni 
navdušenci prebudili nekoliko vzne-
mirjeni. Odpravljali smo se namreč v 
Barcelono, prvi ogled pa je bil Camp 
Nou, največji evropski nogometni sta-
dion, stadion FC Barcelone. 

Sledila je vožnja proti Gaudije-
vem parku, med katero smo skozi okno 
lahko opazovali številne znamenitosti, 
med njimi slavno kapelo, še vedno ne-
dokončano, Sagrado Familio.

Uvodnik

Dopust na morju ali v gorah, dolgi in vroči 
dnevi, nove simpatije in poletne roman-
ce … počitnice! Ja, res smo jih dočaka-

li. Po napornem in (upam da) uspešnem letu si 
zaslužimo oddih, še prej pa vas vabimo, da si 
preberete našo zadnjo številko Mladih brazd. 
Upamo, da vam bo všeč in da vas pospremi  
v najboljše in najbolj nore počitnice.

 Pa še nekaj … ̋ stari˝ del uredništva za-
pušča srednješolske klopi in ustvarjanje nasled-
njih številk glasila prepuščamo mlajšim, idejam 
polnim dijakom. Verjamemo, da bodo to delo 
opravljali še boljše in še bolj zagnano. Srečno!

Vaše uredništvo
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Nemčija

Vnedeljo, 25. 1. 2015, zjutraj smo se odpravili z vlakom proti nemškemu 
mestu Wolfsburg. Čakalo nas je 12 ur vožnje. Zjutraj so nas prišli iskat go-
stitelji in nas odpeljali domov, kjer smo preživeli ostanek dneva. Čez teden 

smo si ogledali veliko stvari, s katerimi se Nemčija ukvarja (bioplinarna, čistilna 
naprava vode …). 

Obiskali smo tudi njihovo šolo 
in spoznavali njihov sistem izobraže-
vanja, ki je malo drugačen od našega. 
V sredo smo imeli prosto popoldne, 
zato smo z gostiteljem in njegovimi 
prijatelji v večernih urah odšli v mes-
to.

Hitro se je bližal konec tedna in 
že je bil čas za odhod. Obenem smo 
bili veseli in žalostni zaradi odhoda, 
zato smo se dogovorili za ponoven 
obisk.

Ni mi žal, da sem se odločil za 
potovanje v Nemčijo, saj je vsako po-
tovanje nova izkušnja.

Lenart Šolar, 2. M

Gaudi je bil umetnik, ki ni maral ravnih linij ter kotov. O 
tem pričajo njegove umetnije, ki so zavite in vijugaste. Točno 
takšna je tudi najdaljša klop na svetu. 

Iz parka smo odšli naravnost na najslavnejšo ulico Ram-
blo, kjer smo imeli pred ogledom akvarija nekaj prostega časa. 
V akvariju smo se sprehodili med morskimi psi ter se nagledali 
različnih rib, med njimi smo zasledili tudi najslavnejšo, Nemo. 

Zvečer smo se podali na Katalonski trg, kjer so nas poz-
dravile pojoče fontane, pravi spektakel glasbe, vode in barve, 
ki je trajal petnajst minut. Po predstavi smo še vedno očarani 
pohiteli na metro, ki nas je odpeljal v gledališče, kjer smo imeli 
večerjo. Sledila ji je predstava flamenka, še drznejša in boljša 
kot dan prej.

Po prihodu v hotel smo kar popadali v postelje, saj nas je 
naslednji dan čakala 21-urna vožnja proti domu. Ustavili smo 
se le še v Monacu, kjer smo vzdihovali nad ferrariji ter dragimi 
trgovinami. Da, to je resnično dežela denarja in veselja.

Barcelona je bila naporna, vendar prelepa izkušnja, ki bi 
jo z veseljem ponovila.

Urša Humar, 2. M
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Poljska

V okviru mednarodnega projekta Comenius Generation 
S(ustainability) se je šest gimnazijk udeležilo projekt- 
nega srečanja, ki je potekalo na srednji šoli Zespół 

Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego na 
Poljskem. Na projektnem srečanju so sodelovali še nemški, 
belgijski in španski dijaki. Rdeča nit srečanja je bil trajnostni 
razvoj.

SREDA, 22. 4.

Že navsezgodaj smo se zbudili v sončen dan – prej kot 
za v šolo. Pred nami je bila dolga vožnja z avtobusom do 
mesta Wloclawek, kjer smo si ogledali jez na reki Visli in 
hidroelektrarno. Zelo natančno smo poslušali, kako deluje, 
najbolj zanimiva pa je bila hitrovrteča ogromna turbina, ki 
jo redko ustavijo, sistem za shranjevanje energije 15 m pod 
gladino reke in členi, ki so spominjali na The Minions. Na 
hitro smo si ogledali še cerkev ter se sprehodili po mestu. 
Nato smo sledili Visli do Toruna.

Torun je eno najlepših in najlepše ohranjenih evrop-
skih mest, saj od svojih začetkov leta 1233 nikoli ni bilo huje 
poškodovano. Vse stavbe so originali in ne rekonstrukcije – 
od velikanskih katedral in visokega obzidja s številnimi vrati 
do visečega stolpa, ki je po nekaterih merilih bolj nagnjen 
od tistega v Pisi. Zelo všeč mi je bilo, da so vse te stavbe 
zgrajene iz opeke in niso prebarvane. V mestu se srednji vek 
prepleta z renesanso, gotske stavbe pa z baročnimi.

Naša prva postaja je bila rojstna hiša Nikolaja Koper-
nika. Zanimivejša od razstave se mi je zdela delavnica za 
izdelovanje ingverjevega peciva, značilnega za Torun. Vsak 
je pripravil svojega. Med packanjem z lepljivim testom sem 
izvedela zgodbo o tradicionalnem modelčku, ki spominja 
na oblaček. Imenuje se Katarzynka, kar pomeni Katarina. Le-
genda pravi, da se je mlad pek zaljubil v dekle Katarzynko 
in zanjo ustvaril najboljše ingverjevo pecivo na svetu, ki je 
bilo v obliki dveh src in poročnih prstanov. Poimenoval ga 
je po svoji ljubezni. 

S prijateljicami smo obiskale trgovino s sladkarijami 
vseh barv mavrice, posnele sto fotografij in se ustavile pri 
sladoledu, ki je pol cenejši kot v Sloveniji. Nič čudnega, da 
ga Poljaki tako radi jedo.

Po prostem času smo obiskali planetarij in si ogledali 
zanimiv film o vesolju. Ker smo vstali zgodaj, ni popolna 
tema planetarija naši utrujenosti čisto nič pomagala.

Ogledali smo si še vodnjak goslača, ki je s svojo glasbo 
iz mesta pregnal nadležne žabe, viseči stolp, ob katerega se 
je verjetno nemogoče postaviti vzravnano in obzidje s trgo-
vskimi vrati. Sledila je vrnitev v šolo.

»Od srednjeveškega mesta Toruna sem se kar s težavo 
poslovila. Spominja me na časovni stroj. Opeka proti betonu 
in jeklu. Utrip prepolnih stojnic s spominki in dišečimi roža-
mi. Ingverjevi kolački, žabe in golobi vsepovsod! Seveda je 
tudi pravi Babilon, ljudje prihajajo čudesa tega mesta opazo-
vat iz vseh koncev sveta, tako kot naša skupina Comeniusa.  
Je del UNESCO-vega seznama svetovne dediščine. Če se še 
kdaj ponudi priložnost, bom mesto še enkrat obiskala in po-
skušala izvedeti še kakšno legendo.«  

Katarina Kunčič, 1. L

»Zelo so mi bile všeč energetske delavnice. Naredili 
smo nekaj eksperimentov s sončnimi celicami, termovizij-
sko kamero in vetrnicami. Poučili smo se o izkoriščanju na-
ravnih virov za proizvodnjo električne energije. Z družino, 

kjer sem bivala, sem se zelo povezala. 
Že na začetku so mi zaupali, nato pa se 
je odnos še bolj poglobil. Ob večerih 
smo se pogovarjali o potovanjih, pra-
znovanjih in ostalih srečnih trenutkih.«  

Špela Gorišek, 2. M

»V torek smo se peljali v mestece 
Turek, ki je dobilo ime po ledenodobni 
živali tur. Po ogledu lokalnega muzeja 
in cerkve so gostitelji za nas organizira-
li ustvarjalno delavnico. Na skodelice 
smo risali motive povezane s projek-
tom in bivanjem na Poljskem.  Med 
prostim časom smo se družili s Poljaki, 
Nemci, Belgijci in Španci. Opazila sem 
razliko v njihovih navadah. Španke so 
bile zelo odprte, namesto stiska roke so 
se poljubile na lice. Poljaki so bili sprva 
nekoliko zadržani, kljub temu pa zelo 
gostoljubni in prijazni.« 

Anja Kokelj, 2. M
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Kako so potekale tvoje priprave  
na geografsko tekmovanje?
Jana: Sama se nisem veliko  
pripravljala. Nekajkrat sem prebrala 
literaturo, priprave pa je vodila  
mentorica Bernarda Božnar.

Kako si izvedela za svoj uspeh? 
Jana: O mojem uspehu mi je  
sporočila mentorica.

Kakšni so bili občutki? 
Jana: Super. Težko opišem.

Zlato priznanje  
iz geografije
JANJA TAVČAR, 3. L

Kaj vama pomeni priznanje?
Veronika: O tem nisem nikoli prej 
razmišljala. Tekmovala sem že prej, 
prišla sem do srebrnega priznanja, 
prvič pa se je zgodilo, da sem dobila 
zlato priznanje. 
Mojca: Pri matematiki sem dobila  
petico, kar mi je zvišalo uspeh.

Koliko časa sta se pripravljali na 
tekmovanje? 
Veronika: Eno uro pred tekmovanjem. 
Mojca: V svojem prostem času,  
kadar mi je bilo dolgčas.

Kje sta izvedeli za uspeh? 
Veronika: Izvedela sem od  
profesorice. 
Mojca: Tudi meni je povedala  
profesorica, rezultat pa sem  
pogledala tudi na internetni strani.

Zlato Vegovo  
priznanje 
VERONIKA FINŽGAR, 1. D  
in MOJCA JELOVČAN, 3. B

Kakšen je bil prvi odziv?
Veronika: Sprva sem bila začudena.
Mojca: Bila sem vesela, ker mi je 
uspelo.

Bosta še tekmovali? 
Veronika, Mojca: Ja 

Kakšni so vajini cilji v prihodnih 
letih? 
Veronika: Želiva si ponoviti letošnji 
uspeh, bilo bi super.

Kje je potekalo tekmovanje?
Mojca: Tekmovali smo v Celju,  
v soboto 18. aprila 2015.

Kakšna pa je bila tema tekmovanja?
Mojca: Nekaj je bilo logike,  
pa tudi učna snov, ki smo jo letos 
obravnavali pri pouku.

In na koncu še misel za bralce.
Veronika: Matematika je lahka,  
če jo dojameš na svoj način.

Kako je potekalo tekmovanje? Kaj ste 
sploh počeli?
Kristina: Ko smo prišli tja, smo imeli 
eno uro časa za pripravo slaščic, nato 
jih je ocenila komisija.
Klara: Morale smo pripraviti tri vrste 
pralinejev, dekoracijo za torto in torto.

Kdaj ste izvedele za tekmovanje? 
Koliko časa ste porabile za pripravo 
nanj?
Klara: Izvedele smo en teden pred 
tekmovanjem, pripravljale pa smo se 
med poukom in eno soboto.

Zlato priznanje  
za slaščičarje 
na 61. gostinsko-turističnem  
zboru Slovenije v Portorožu 

Kakšni so bili odzivi, ko ste izvedele 
za rezultat?
Klara: Bile smo vesele.
Kristina: Presenečene, saj nismo  
pričakovale tako dobre uvrstitve.

Kaj vama pomeni priznanje?
Kristina: Zame je to velik uspeh.
Klara: Vidiš, da si v tem dober,  
dobiš nove izkušnje, se kaj naučiš.

Kakšni so vajini nadaljnji cilji na tem 
področju?
Kristina in Klara: Imela bom svojo 
slaščičarno.

Zakaj pa sta se za tekmovanje odlo-
čili?
Klara: O tekmovanju mi je veliko po-
vedala prijateljica, zato sem to želela 
poizkusiti tudi sama.
Kristina: Zanimalo me je, kako je 
tekmovati, saj nisem še nikoli prej.

Kaj ti priznanje pomeni?
Jana: Samo priznanje mi je  
prineslo dobro oceno pri geografiji, 
na tekmovanju pa sem pridobila 
veliko novih izkušenj.

Boš še tekmovala? 
Jana: Bom. 

Kakšna je bila letošnja tema  
tekmovanja? 
Jana: Letošnja tema tekmovanja je 
bila kmetijstvo.

Zakaj si se sploh odločila tekmovati?
Jana: Ker je bila zanimiva tema,  
navdušila pa me je tudi profesorica.

KRISTINA KRVINA, 2. J in 
KLARA KRŽIŠNIK, 2. J  

Z dekleti sta se pogovarjali Urša Humar in Anja Česen, 2. M.
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Maturantski ples 2015

Lagala bi, če bi rekla, 
da je bila dolga noč -  
ravno nasprotno -  
bila je najkrajša,  
a čudovita. Vse se je 
odvrtelo tako hitro,  
pozabili smo na čas,  
na svet okoli nas -  
poskrbeli smo za to,  
da smo si ustvarili 
spomine, ki jih bomo 
odnesli s seboj.

»

«

4. BF

4. L

4. N5. BD 5. FD
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Maturantski ples 2015

Maturantski ples lahko doživimo  
le enkrat v življenju.  
Blo je fenomenalno, nepozabna  
izkušnja, ki se jo bomo zapomnili  
za vedno.  
Najbolj mi je bil všeč filmček 4. N  
razreda. Je eden izmed najlepših  
dogodkov, s kateim smo proslavili  
uspeh in se poveselili s sošolci  
in ožjimi družinskimi člani.

Maturantski ples  
je bil sproščen,  
prijeten in  
zabaven večer.  
A night  
to remember. 

»

«

»

«

4. Č

4. M

4. N
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Heroj

Zjutraj se zbudi,
z istim občutkom v šolo zamudi,
kdaj se bo zgodilo
in kaj jo bo oblilo.

Njena žalost in tesnoba,
z njimi pride tudi zloba,
solze, sreča vse izgine,
čustva svoja vsa zakrije.

A kmalu sliši znani glas,
ta jo reši pravi čas,
prijatelj jo iz transa zbudi
in jo z lepimi besedami poljubi.

Vedno ga ljubila bo,
s telesom in svojo dušo vso,
saj vedno ji pomaga takoj
in vedno bo njen heroj.

V. V.

Klavdijine risbe
Klavdija Jelovčan

S em Klavdija Jelovčan. Sem dijakinja 1. L razreda in to so 
moje risbe. Rišem že od malih nog in čeprav mojih risb 
nikoli ne vidi, je moja največja podpornica najstarejša 

sestra Barbara. Tudi sama odlično riše, zato je že od nekdaj 
moj vzor.

Ustvarjam na vse načine; od skiciranja do barvanja, pa 
tudi platna. Vseeno imam najraje svinčnik. 

Ker mi umetnost veliko pomeni, želim postati profeso-
rica likovne umetnosti.

Moje pesmi
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Accolada

Z a vse, ki ste ob naslovu pomislili na čokola-
do, naj vas razočarava. Gre namreč za novo 
ime našega šolskega pevskega zbora ... Ki se-

veda ima rad čokolado. A ime ni povezano s tem. 
Predstavlja glasbeni simbol, ki ga srečamo v skoraj 
vsakem notnem zapisu. Gre za zaviti oklepaj na 
začetku notnega črtovja, ki povezuje med seboj 
zapise za različne inštrumente, da lahko ubrano 
zaigrajo. 

Zbor pa letos ni dobil le imena, temveč tudi 
enotna oblačila; ta so črna z rumenimi, zelenimi 
ali oranžnimi dodatki. Z njimi se kot celota pred-
stavljamo tudi v tujini. Že na samem začetku leta 
smo za štiri dni obiskali šolo v Loianu. Tam smo 
imeli smo samostojen nastop, po katerem smo pre-
nočili v bungalovih. Naslednji dan smo se odpelja-
li do Imole, kjer smo ponovno stopili na oder, šli v 
kostanjev gozd, na degustacijo vina, sprehodili pa 
smo se tudi po mestu. Turnejo si bomo vsi verjetno 
najbolj zapomnili po značilni italijanski kuhinji - 
testeninah na vse mogoče načine, ki so bile sestav-
ni del večine obrokov. Prostega časa ni manjkalo, 
prav tako pa ne za naš zbor značilne zabave.

Med šolskim letom smo imeli kar nekaj nasto-
pov, najpomembnejša med njimi sta bila dobrodel-
ni in glasbeni večer, ki smo ga letos organizirali 
sami. Ob dnevu materinstva je bil seveda posve-
čen vsem materam. Izjemoma nismo povabili go-
stov - solisti in harmonikaši so bili člani zbora. Po 
koncertnem delu smo pripravili manjšo pogostitev 
za goste.

Na nastope se intenzivneje pripravljamo na 
pevskem vikendu, kjer skrbno in premišljeno iz-
beremo pesmi, ki bodo v programu v naslednjih 
nastopih.

Dijaki četrtih letnikov nas vsako leto zapus-
tijo, vendar pa s prihodom prvih letnikov vedno 
dobimo nekaj novih glasov.

V svoje vrste sprejmemo vsakogar in lahko se 
nam pridružiš tudi ti, če te petje veseli!

Urša Humar in Anja Česen, 2. M

Accolada

Moje pesmi

Solistka
GAJA PAZLAR, 1. M

S petjem se ukvarjam že od 1. razreda osnovne šole. Že ko sem 
bila mlajša, sem rada pela in tudi poslušala pesmi. V glasbeni šoli se 
učim klasičnega solo petja. Petje predstavlja velik del mojega življe-
nja. Ne morem si predstavljati življenja brez petja, saj pojem večino 
svojega prostega časa. Zelo rada obiskujem šolski pevski zbor, saj se 
tam vedno zabavamo in imamo najboljšo zborovodkinjo. Ona po-
skrbi tudi zato, da imamo pred nastopi manj treme ... tudi pred solo 
nastopi!:) Všeč mi je, da imamo možnost solo nastopov in si lahko 
sami izberemo pesmi, s katerimi se predstavimo. Upam, da bodo tudi 
naslednja leta takšna, kot je bilo to šolsko leto!:)

Ko sem bila stara štiri leta, naju je mami skupaj z eno leto sta-
rejšo sestro vpisala na glasbene urice v Kranju, kjer smo skozi zabavo 
spoznavali najrazličnejše inštrumente, skupaj prepevali in preigravali 
različne melodije. V šestem letu starosti sem začela z rednim obi-
skovanjem Glasbene šole v Kranju, kjer sem se eno leto učila igranja 
sintisajzerja, naslednje leto sem se vpisala na ure klavirja, ki sem se ga 
učila šest let, nato pa še eno leto vztrajala pri igranju orgel.

Solistka

JERCA LUNAR, 3. L

Glasba me spremlja že celo življenje, 
saj smo že v otroških letih s sestro Nežo in 
prijateljicami ustvarjale glasbeno-pevske 
skupine in skupaj nastopale na različnih va-
ških prireditvah ter sodelovale na raznih pev-
skih tekmovanjih. 

V zadnjih treh letih veliko sodelujem s 
kitaristom Julijem Koporcem, s katerim izva-
java slovenske ter angleške skladbe različnih 
izvajalcev. V zadnjem času sva si nekoliko 
razširila prepoznavnost, zato sva prejela tudi 
nekaj povabil na nekoliko večje nastope, na 
kar sva izredno ponosna. 

Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila 
naši šoli, ki nam omogoči veliko solo nasto-
pov, ob katerih se imamo možnost dokazati 
in tako razvijati svoje talente.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Živijo! Odkar se je začela pomlad se mi zdi, da ima 
vsak svoj par, le jaz sem še vedno samska. Izgleda, da na tej 
šoli ni nikogar zame. Kje naj ga najdem?

Pozdravljena! Čeprav se ti zdi grozno, ker trenutno ni-
maš svoje boljše polovice, naj ti povem, da jo boš zagotovo 
našla. Ne morem ti reči kdaj, saj nisem jasnovidna, lahko pa 
ti povem, da boš takrat ugotovila, da je bilo vredno počaka-
ti. Najboljše zveze se zgodijo nepričakovano. Če resnično 
misliš, da na šoli ni nikogar zate, ti svetujem, da se včlaniš v 
kakšno izven šolsko dejavnost, kjer se boš srečala z ljudmi 
z enakimi interesi. Začni se zadrževati na mestih, kjer se 
zbirate mladi. S prijatelji se odpravite v bližnji park, kino, 
na bazen ali nakupovalno središče. Bliža se poletje in časa 
za zabavo bo več kot dovolj. Fantov je ogromno na vsakem 
koraku, zato ne skrbi, se bosta že srečala! 

Teta Milica, pomagaj! Letos mi grozi popravni izpit iz 
matematike. Kaj naj naredim?

Ne poznam razloga za tvoje slabe ocene pri matemati-
ki, a rešitev je le ena. Vaje in učenje. Svetujem ti, da enkrat 
ob učbeniku preletiš zapiske ter se prepričaš, da imaš zapi-
sano celotno snov. Ob drugem branju si izpiši formule ter 
si na dodaten list napiši vprašanja. Odgovore poišči pri pro-
fesorici ali med sošolci. Pomembno je namreč, da razumeš 

celotno snov in postopke. Med razumem in znam pa  je ve-
lika razlika. Razumevanje je prvi korak do znanja, kateremu 
sledi ogromno vaje, da se ti postopki zapišejo v dolgoročni 
spomin.

Vem, da si pod pritiskom zaradi popravnega izpita, a 
naj te potolažim, da ni noben bav bav, če se boš nanj dob-
ro pripravil/a. Zaupaj v svoje znanje in sposobnosti. Veliko 
sreče!

Moja starša se zadnje čase veliko prepirata in bojim 
se, da se bosta ločila. Moral se bom odločiti, pri kom bom, 
jaz pa nočem, da mi kdo od njiju zameri, saj ju imam enako 
rad.

Veliko parov se prepira, vsaka zveza ima vzpone in 
padce. Če se prepirata, še ne pomeni, da se bosta ločila, saj 
se imata verjetno še vedno rada. Morda sta le pod pritiskom 
in bo kmalu bolje, saj se juha nikoli ne poje tako vroča, kot 
se skuha. Če pa bo resnično prišlo do ločitve, moraš vedeti, 
da nisi ti kriv. Odločitev, pri kom boš, je stvar dogovora. 
Lahko si nekaj časa pri enem in nekaj časa pri drugem. Vse-
kakor pa se moraš o svojih strahovih in mislih pogovoriti 
s starši. Prepričana sem, da ti bodo povedali resnico ter te 
rešili dvomov. Ne skrbi, vse bo v redu.

Vaša teta Milica

Nasveti tete MiliceNasveti tete Milice

RazvedriloRazvedrilo

Učiteljica pride v razred in 
reče učencem: »Kdor od vas 
misli, da je neumen, naj vsta-
ne!« Vsi sedijo in nihče ne 
vstane. Čez nekaj časa vstane 
Janezek in učiteljica ga vsa 
presenečena vpraša: »A ti za 
sebe misliš, da si neumen?« 
»Ne tovarišica, ampak smilite 
se mi, ker samo vi stojite.«

Upokojenca sta krmila golobe 
in mož se oglasi: »Golobi so 
kot politiki!« »Kako to misliš?« 
vpraša žena. Mož ji resno od-
govori: »Ko so spodaj ti jedo 
iz roke, ko pa so zgoraj, serje-
jo po tebi!«

Možakar je prišel k spovedi 
in povedal župniku: »Izneve-
ril sem se svoji ženi. Prevaral 
sem jo!« Župnik ga vpraša: 
»Kolikokrat?« Možakar odgo-
vori: »Prišel sem, da se spo-
vem, ne pa, da se baham!«

Starejšo damo so vprašali, 
zakaj se nikoli ni poročila. 
Ni kaj dosti razmišljala in je 
odgovorila: »Le zakaj bi se 
poročila? Imam psa, ki vedno 
laja, papagaja, ki leta naokoli, 
štedilnik na drva, ki kadi, in 
mačko, ki mi vsak dan razme-
če stanovanje. Pa mi vi povej-
te, zakaj bi se poročila.« 

Zborovodja ima veliko težav z 
bobnarjem. Ves čas mu je po-
svečal res veliko pozornosti in 
mu dal veliko nasvetov, a bob-
narjevo igranje se enostavno 
ni izboljšalo. Zborovodja ima 
tega dovolj in bobnarja pred 
vsemi okrca: »Ko glasbenik 
enostavno ne obvlada svojega 
inštrumenta in mu nikakršna 
pomoč ne koristi, mu vzamejo 
inštrument, dajo dve palici in 
ga določijo za bobnarja. Zato 
si po vsej verjetnosti ti bob-
nar.« Iz skupine igralcev tol-
kal se zasliši šepet: »In, če tudi 
tega nisi sposoben, ti vzamejo 
eno zmed palic in te določijo 
za zborovodjo.«
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Rešitve: 1. pouka, 2. morje, 3. počitnice, 4. izlet, 5. ocene, 6. špon, 7. redovalnica, 8. kopalke, 9. dva meseca.

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Kaj ni priporočljivo zamuditi  
med šolskim letom?

2.  Kam gre večina ljudi med počitnicami?

3.  Kaj imajo vsi otroci julija in avgusta?

4.  Ko si greš z družino ali s prijatelji  
kaj ogledat drugam, za en dan.

5.   Konec junija morajo biti zaključene.

6.  Domača beseda za najslabšo oceno.

7.  Knjiga, v kateri imajo profesorji  
napisane ocene.

8.  Obleka za v vodo.

9.  Koliko časa imamo počitnice?

 
 

KrizankiKrizankiˇ̌

1. Prevozno sredstvo v zraku. 
2. Jezik severne države z glavnim  

mestom Stockholm. 
3. Prevozno sredstvo, ki ima prostora  

za več ljudi in je podoben avtu. 
4. Dežela tulipanov. 
5. Jezik treh držav, vključno  

z našo severno sosedo. 
6. Mesto, v katerem je Eifflov stolp. 
7. Organizacija za  

izmenjavo dijakov. 
8. Država, v kateri je  

znamenitost Atomium. 
9. Država, v kateri je  

značilen nogomet. 
10. Naša severna soseda. 
11. Glavno mesto od naše južne sosede. 
12. Prevozno sredstvo, ki vozi po  

najdaljši železnici na svetu. 

 

Rešitve: 1. letalo, 2. švedščina, 3. avtobus, 4. Nizozemska, 5. nemščina, 6. Pariz, 7. Comenius, 8. Belgija, 9. Španija, 10. Avstrija, 11. Zagreb, 12. sibirski vlak
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