
Alo, ves kaj!
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Dragi učenci, spoštovani starši!Dragi učenci, spoštovani starši!

Pred vami je prva številka šolskega časopisa. V elektronski obliki. Tako kot šola zadnje tedne. Nič posebno 
novega, saj imamo že nekaj časa e-redovalnice, e-dnevnike, e-sporočila, e-oblake, ki služijo kot arhivi, in 
zdaj še e-izobraževanje. Ni se pojavilo nenadoma, ampak se je prikradlo v naša življenja kot nekaj, kar je 
alternativa fizičnemu in oprijemljivemu. Zdelo se je privlačno, boljše.
Elektroni so neskončno majni. 110 let nazaj so se resni znanstveniki prepirali, ali gre za delce ali je to le 
energija in se na koncu zedinili, da imajo lastnosti obeh svetov. So delci in valovanje obenem in zato 
so edinstveni, posebni. Tudi e-izobraževanje je drugačno; prineslo nam je vednost in nevednost, moč in 
nemoč. Mnogim izoliranost, drugim osamljenost, tretjim socialno distanco, četrtim le fizično ločenost in 
petim mir ter zadovoljstvo. Različni smo si. 

Osamljeni so lahko tudi ljudje, ki vedo stvari, o katerih drugi ne vedno nič in si večinoma tudi ne želijo 
vedeti. Nimajo sogovornikov; so sami v svojem svetu misli, občutkov, razumevanja in opazovanja. Osam-
ljenost ne nastane tako, da okrog sebe nimamo nobenih ljudi, temveč prej tako, da jim ne moremo spo-
ročiti stvari, ki se nam zdijo pomembne. 

Osamljenost ni v nasprotju z družabnostjo. Nihče ne občuti bolj skupnosti kot osamljen človek; pa vendar 
skupnost cveti in žubori le tam, kjer vsak posameznik lahko živi svoje posebnosti in se ne istoveti vedno 
z drugimi ali ponavlja iste vzorce obnašanja, razumevanja ter ravnanja. Zato je toliko pomembneje, da v 
sebi ob neznanem čutimo tudi radost in ne samo strah; da razumemo, da živimo v svetu, ki je poln skriv-
nosti, da se v njem dogajajo stvari, ki niso vedno razložljive in pričakovane. Nepričakovano, nezaslišano, 
nevidno, neskončno in nedojemljivo je prav tako del tega sveta kot tisto, kar nam je lažje sprejemati: 
pričakovano, vidno, končno in razumljivo. 

To šolsko leto smo začeli na strani nevidnega, delno pričakovanega in nedojemljivega. Negotovost je ves 
čas prisotna. In v tej negotovosti so nastala čudovita likovna dela, izjemne predstavitve naših učencev, 
radijske ure, filmi, šolski koledar in ta časopis. Nastala je mavrica prispevkov, ki govorijo o naših sanjah, 
o trdem delu, o nagajivosti, dvomih in skrbeh, o sreči in zadovoljstvu ter tistem tretjem – korona času. 
Poglejmo na svet skozi oči naših učencev; naklonimo jim prijazne besede za darilo, ki smo ga nepričako-
vano dobili ob koncu leta. 

Dragi učenci, spoštovani starši, tudi v letu 2021 bomo skupaj potovali skozi čas, ki je nepredvidljiv, dru-
gačen. Spet se bomo učili, česa zmoremo in česa ne. Pustimo otrokom njihove sanje; naj bodo junaki svojih 
življenj. Potrudimo se, da netimo iskrice v njihovih očeh; delajmo za smeh, veselje in radost, pa čeprav pot 
ne bo vedno lahka. 

Ravnateljica
Zdenka Keuc



Pozdravljen dragi bralec, pozdravljena draga bralka!Pozdravljen dragi bralec, pozdravljena draga bralka!  

Ker se to čudno leto 2020 počasi bliža koncu, ga želimo zaključiti  na poseben način. Izdali smo 
šolski časopis, kar je bil naš načrt že več let. Vanj smo želeli vključiti nekaj, kar bo všeč vsakemu 
bralcu. Učenci in učitelji smo združili moči in začeli raziskovati po naši šoli, pa tudi izven nje. Želeli 
smo časopis, ki ne bo enak ostalim, ki bo edinstven, in točno tak časopis smo s skupnimi močmi 
naredili. Ne glede na šolanje od doma in stroge ukrepe smo se učenci in učitelji potrudili po na-
jboljših močeh. V prispevke smo vložili veliko truda, da bi pripravili vsebine, ki bi vas pritegnile k 
branju ne glede na vaše interese. V časopisu se najde članek za vsakogar. Od intervjujev z učenci in 
učitelji, glasbenih lestvic, pa vse do tete Kunigunde, ki pomaga učencem v težavah. To in še več vas 
bo čakalo v vsaki številki časopisa OŠ Kungota, v elektronski ali pa v fizični obliki. 
Lep pozdrav in vse dobro v novem letu!

Urednica časopisa
Anemari Graber, 9.a



INTERVJU
ZDENKA KEUCZDENKA KEUC

Letošnje šolsko leto smo pričeli z novo 
ravnateljico, Zdenko Keuc. Da bi jo bolje 
spoznali, smo jo obiskali in ji zastavili 
nekaj vprašanj.

Kdo pravzaprav je Zdenka Keuc?Kdo pravzaprav je Zdenka Keuc?

Mislim, da je to najtežje vprašanje, odgovoriti, 
kdo si. V tem trenutku na tem delovnem mestu sem 
ravnateljica. Upam, da neham biti ravnateljica, ko 
pridem domov. Drugače pa sem Zdenka Keuc, ki je 
trideset let poučevala kemijo na štirih različnih 
šolah, vmes delala tudi na Zavodu RS za šolstvo 
kot svetovalka za kemijo. Izven službe sem ženska, 
mama, prijateljica, žena. 

Dolga leta ste bili profesorica kemije na Drugi gim-Dolga leta ste bili profesorica kemije na Drugi gim-
naziji Maribor. Kako to, da ste se odločili, da posta-naziji Maribor. Kako to, da ste se odločili, da posta-
nete ravnateljica?nete ravnateljica?

Mogoče zaradi tega, ker v sebi nosim vse, kar si 
želim, da bi nosili vsi učenci naše šole. Gre za neko 
osnovno radovednost, ki je verjetno tista, zaradi 
katere je to moje peto delovno mesto. Mi velikokrat 
rečemo, da pripravljamo naše učence za poklice 
prihodnosti, ki jih morda sploh še ni, zavedamo 
se, da bodo dostikrat menjali svoje delovno mes-
to. Jaz sem se izobraževala za poklice, ki obstajajo, 
nisem pa pred tridesetimi leti pričakovala, da bom 
v tem času svoj poklic petkrat menjala. Ko pridem 
do tistega trenutka, ko stvar postane rutinska, se 
v meni zavrtijo vsi rdeči alarmi, da to morda vodi 
v neko uspavanje oziroma v stagnacijo in da zdaj 
potrebujem nek nov izziv. To je bil edini pameten 
dejavnik, zaradi katerega sem si rekla: No, pa po-
glejmo, kako bi bilo biti ravnateljica.

Ravnateljica naše šole ste postali 1. julija 2020. Ka-Ravnateljica naše šole ste postali 1. julija 2020. Ka-
kšni so vaši vtisi po mesecu in pol pouka?kšni so vaši vtisi po mesecu in pol pouka? 

Delovno mesto ravnatelja je zelo zelo drugačno od 
delovnega mesta učitelja. Zdi se, da ima ravnatelj 
veliko moč, ampak jaz bi rekla, da ima ravnatelj 
predvsem zelo veliko dolžnosti in veliko odgovo-
rnosti. V prvih dveh mesecih sem najprej spozna-
la vso širino in globino tega dela. Morda se sliši 
smešno, ampak ravnatelj bi se na nek način moral 
spoznati na vse; od prvega reducirnega ventila do 
računalnikov, delovnega časa delavcev pa voznega 
reda avtobusov. Tako da je bil ta prvi mesec in pol 
zame rahlo kaotičen. 

Kaj so vaše glavne želje in načrti v tem šolskem letu?Kaj so vaše glavne želje in načrti v tem šolskem letu?

Šola nujno potrebuje novo avdiovizualno opremo, 
posodobiti moramo opremo v likovni, tehniški in 
gospodinjski učilnici, zunaj moramo urediti kole-
sarnico za učence. Želim si, da bi več dela potekalo 
v okolju, kar pomeni, da bi imeli pouk tudi v naravi. 
Ker imamo vrtec, si želim, da bi tudi imel svoj pravi 



vrt, tako kot šola. Delamo tudi na spletnih straneh 
za šolo in upamo, da so vam všeč ter da jih boste 
čim več uporabljali. Želim si, da bi več pozornosti 
namenili tudi nadarjenim učencem in da bi razvijali 
čim več nadarjenosti. Istočasno si želim, da bi starši 
bili posvetovalni organ ravnateljice. In nenazadnje 
si želim, da bi čim več sodelovali z občino Kungota, 
saj smo ena skupnost.

Na Drugi gimnaziji Maribor je jagodni izbor dijakov Na Drugi gimnaziji Maribor je jagodni izbor dijakov 
iz štajerske regije, na osnovni šoli pa smo zbrani iz štajerske regije, na osnovni šoli pa smo zbrani 
otroci z zelo različnimi sposobnostmi. Kako vi  vidite otroci z zelo različnimi sposobnostmi. Kako vi  vidite 
nas in kaj od nas pričakujete?nas in kaj od nas pričakujete?

V tem je kar dosti resnice, a tudi na Drugi gimnaziji 
so  otroci, ki potrebujejo dodatno pomoč in taki, ki 
bi morda celotno srednjo šolo zmogli brez učiteljev. 
Na osnovni šoli je ta razpon med učenci še večji, 
torej zagotovo ni na lestvici od 1 do 5, ampak na 
lestvici od 1 do 50.  Moje osnovno videnje šole je 
naslednje: obstajajo učenci brez šole, ki nimajo šole, 
ne obstaja pa šola brez učencev. Zdi se mi,  da ima 
vsaka raven šolanja neke svoje specifike. Pameten 
ravnatelj bo gradil na tistem, kar je v tistem pros-
toru v danih okoliščinah prednost, in mi imamo ve-
liko prednosti. Istočasno pa ne smemo pozabiti, da 
je skupnost močna točno toliko, kot so njeni najšib-
kejši členi. Če bomo skrbeli za tiste, ki potrebujejo 
našo pomoč, da naredijo to osnovno šolo, če bomo 
razumeli, da nismo vsi enaki in da nikoli ne bomo vsi 
enaki, potem nam bo lažje v življenju graditi, delati, 
živeti skupaj. Mislim, da se moramo v taki raznoliki 
skupnosti, kot je osnovna šola Kungota, pa še vrtec 
pri osnovni šoli, vsak dan učiti predvsem sobivanja. 
In ko rečem sobivanja, mislim predvsem na kulturo 
bivanja. Smo naj kulturna šola med srednjevelik-
imi šolami, na to priznanje smo zelo ponosni. Po-
tem moramo razvijati tudi naj kulturne odnose, ne 
samo navzven s prireditvami, priznanji, medaljami, 
ampak predvsem znotraj te ustanove.

Vemo, da ste doma iz Svečine. Kakšne prednosti ima Vemo, da ste doma iz Svečine. Kakšne prednosti ima 
to, da prihajate v iz občine, v kateri je šola? Ali vas to, da prihajate v iz občine, v kateri je šola? Ali vas 
ljudje v kraju sedaj gledajo drugače? ljudje v kraju sedaj gledajo drugače? 

V Svečino sem se z družino preselila pred petna-
jstimi leti, drugače sem pa jaz doma iz Velenja. Sicer 
pa upam, da so Svečinčani ponosni, da imajo sedaj 
v svojem krogu ravnateljico, ampak meni to ne 
ravno ne koristi, ker s ponosom zraven pridejo tudi 
pričakovanja. Jaz si želim, da sem ravnateljica OŠ 
Kungote, ki ima tudi podružnično šolo v Svečini in 
v Spodnji Kungoti. Želim, da se razvijamo kot zavod 
na vseh teh lokacijah.

Na Facebooku smo našli podatek, da ste rojeni apri-Na Facebooku smo našli podatek, da ste rojeni apri-
la. To pomeni, da ste po horoskopu oven. Za ovne je la. To pomeni, da ste po horoskopu oven. Za ovne je 
značilno, da so odkriti, direktni, optimistični in da značilno, da so odkriti, direktni, optimistični in da 
na druge naredijo dober vtis. Ali to drži tudi za vas? na druge naredijo dober vtis. Ali to drži tudi za vas? 

Upam, da sem odkrita, optimistka pa moram biti, 
ker drugače bi v življenju stvari težko izpeljala do 
konca. Tudi trenutno je dosti problemov, ki jih je 
potrebno rešiti in če bi obupala že v prvem mesecu, 
potem bi bila bolj slab predstavnik ovnov, tako da 
zaenkrat ovne dobro zastopam. 

Ovni imajo tudi nekaj slabih lastnosti, kot sta vz-Ovni imajo tudi nekaj slabih lastnosti, kot sta vz-
kipljivost in nepotrpežljivost. Če to velja tudi za vas, kipljivost in nepotrpežljivost. Če to velja tudi za vas, 
vas to ovira pri delu?vas to ovira pri delu?

To si me tako vprašala, kot da to res drži (smeh). 
Morda sem malo bolj energičen človek, pa morda 
tudi včasih rahlo nepotrpežljiva. Jaz sicer upam, da 
v tistih situacijah, ko se že dolgo vrtimo v nekem 
krogu, pa se nič ne spremeni in samo govoričimo. 
Potem pa je v enem trenutku treba presekati in reči: 
»Zdaj pa dovolj, odločiti se moramo ali za eno ali pa 
za drugo, ker očitno oboje ne bo šlo!« V tem prim-
eru bi rekla, da znam bit malce nepotrpežljiva. Če 
sem ravno vzkipljiva, sem bolj doma, tu v šoli pa 
poskušam biti malo manj vzkipljiva.



Dovolite nam, da smo še malo radovedni. Ste po-Dovolite nam, da smo še malo radovedni. Ste po-
ročeni in imate dve hčeri, Majo in Mojco. Gre katera ročeni in imate dve hčeri, Majo in Mojco. Gre katera 
od njiju po vaših stopinjah?od njiju po vaših stopinjah?

Maja je pevka, Mojca trenutno zaključuje prvi del 
študija na Biotehniški fakulteti. Težko rečem, če bos-
ta onidve postali učiteljici. Maja že kaže neke znake, 
da poučevanje petja ni nekaj, kar bi se otepala, za 
Mojco bom pa še videla. Obe sta ravno na pragu 
tega, da stopita na trg dela, no Maja je tam že nekaj 
časa. Bomo videli, kaj bo življenje prineslo.

Koliko vam ostane prostega časa? Ga preživite z Koliko vam ostane prostega časa? Ga preživite z 
družino? Imate kak hobi?družino? Imate kak hobi?

Če razumemo, da je prosti čas vse, kar ni služba in ko 
nisem mama in gospodinja in ne spim,  zadnjih treh 
mesecih ni več dosti časa, ki bi se imenoval prosti 
čas. Srčno upam, da je to začetna faza delovnega 
mesta, na katerem zdaj sem. Drugače zelo rada po-
tujem, v zadnjem letu sem začela jahati, rada berem. 
Predvsem pa svoj čas preživljam v naravi. Kolikor ga 
imam, toliko sem na vrtu ali pa nekje v hribih ozi-
roma zunaj. Zelo cenim prijateljice, ki me spremljajo 
skozi življenje, in če je le možno, del prostega časa 
preživim z njimi. 

Če bi imeli čarobno palčko, s katero bi lahko spre-Če bi imeli čarobno palčko, s katero bi lahko spre-
menili svet, kakšen bi bil? Kakšen je svet, v katerem menili svet, kakšen bi bil? Kakšen je svet, v katerem 
bi vi živeli?bi vi živeli?

To bi bila šola, ki leti na krilih radovednosti, ki ne 
temelji na stalnem nadzoru in se zmore veseliti ra-
dosti vsakdanjih izzivov.  Šola, ki razume, da nis-
mo vsi enaki, da nimamo vsi enakih pričakovanj in 
zmožnosti, vendar bomo poskrbeli drug za druge-
ga. Z virusi, maskami, po modelu A, B, C ali D; ni 
pomembno. Skratka to bi bil svet, v katerem poteka 
odkrita komunikacija, ki zmore slišati glas drugega 
in je usmerjena v spodbujanje pozitivnih čustev. 

Intervju je nastal v sklopu radijske oddaje Iz on-
ovnošolskih klopi, ki jo lahko poslušate na Radiu 
Slovenske Gorice.

Neli Dreisiebner, Anemari Graber, Tjaša Ketiš,  Nik 
Vukotić, 9.a



Maj Kondrič je učenec 8. b razreda na Osnovni šoli Kungota. V prostem času Maj Kondrič je učenec 8. b razreda na Osnovni šoli Kungota. V prostem času 
trenira gimnastiko v Športnem društvu Center Maribor, in sicer že od drugega trenira gimnastiko v Športnem društvu Center Maribor, in sicer že od drugega 
razreda osnovne šole. Njegovi dosežki segajo tudi na mednarodno raven.razreda osnovne šole. Njegovi dosežki segajo tudi na mednarodno raven.

Maj, zakaj si se odločil, da boš Maj, zakaj si se odločil, da boš 
treniral gimnastiko? Ali bi jo treniral gimnastiko? Ali bi jo 
priporočal svojim vrstnikom, priporočal svojim vrstnikom, 
prijateljem in zakaj?prijateljem in zakaj?

Enkrat sem bil z očetom na 
šolskem igrišču. Tja je z druži-
no prišel družinski prijatelj, ki 
je športni pedagog, in mi med 
pogovorom predlagal trening 
gimnastike. Če se kdo zanima za 
to, bi mu priporočal, da začne 
trenirati. Tekmovalno gimnastiko 
lahko začneš trenirati pri petih 
ali šestih letih. Jaz sem bil star 
sedem let, vendar mi je trener 
dovolil, ker sem imel potencial.

Kolikokrat na teden potekajo Kolikokrat na teden potekajo 
tvoji treningi?tvoji treningi?

Trening imam vsak dan po tri ure 
in pol, to pomeni šestnajst ur in 
pol na teden.

Kako potekajo treningi Kako potekajo treningi 
gimnastike?gimnastike?

Moji treningi potekajo tako, da 
se najprej ogrejem s tekom in 
naredim nekaj vaj. Naredim raz-
tezne vaje in nato nadaljujem z 
orodjem. Vsak moj trening zaje-
ma tri orodja.
Katere discipline spadajo h Katere discipline spadajo h 
gimnastiki?gimnastiki?

Moška gimnastika ima šest dis-
ciplin in ženska štiri. Ženska gim-
nastika ima dve disciplini manj. 
Konj, preskok, bradlja, drog, krogi 
in parter so moške discipline; od 
teh ženska nima konja in krogov.

Katera disciplina ti je najljubša Katera disciplina ti je najljubša 
in zakaj? V kateri disciplini si na-in zakaj? V kateri disciplini si na-
jboljši?jboljši?

Najljubši disciplini sta mi »drog 
in bradlja«. Iz discipline drog po-
biram največ dosežkov.

Kakšni so tvoji dosežki na po-Kakšni so tvoji dosežki na po-
dročju gimnastike?dročju gimnastike?

Moj najboljši dosežek je bil na 
mednarodnem tekmovanju, 

kjer sem dosegel prvo mesto na 
drogu. Prvo tekmovanje, na ka-
terem sem dosegel drugo mesto, 
je bilo na državnem tekmovanju.

Kako potekajo tvoja tekmovanja?Kako potekajo tvoja tekmovanja?

Tekmovanja potekajo v obliki 
mnogoboja. Po starosti se ločijo 
na obvezne vaje. Tekmuje se za 
pokal, na državnih tekmovanjih, 
memorialih (mednarodne tekme), 
sledijo jim evropska in svetovna 
tekmovanja.

Mogoče poznaš najuspešnejše Mogoče poznaš najuspešnejše 
gimnastičarje v slovenski zgodo-gimnastičarje v slovenski zgodo-
vini?vini?

Zame je najboljši gimnastičar 
Leon Štukelj in je eden mojih 
največjih vzornikov. Tudi on je 
treniral v našem društvu. Moj 
gimnastični vzornik je tudi Nile 

ZVEZDE OŠ KUNGOTA
Lina Mihajlovič,  9. b



Mariboru. Na »SERŠ-u« zato, ker me zanima teh-
nologija, na III. gimnaziji pa zato, ker bi bil rad 
učitelj športa. Nisem še čisto prepričan, kaj bom 
izbral.

Ko boš odrasel, kaj želiš postati po poklicu?Ko boš odrasel, kaj želiš postati po poklicu?

Ko odrastem, želim postati mehatronik ali učitelj 
športne vzgoje.

Kaj ti je najbolj všeč v domačem kraju?Kaj ti je najbolj všeč v domačem kraju?
V domačem kraju najbolj cenim mir in naravo 
okrog nas, ter prijatelje, ki mi v življenju veliko 
pomenijo.

Katera mesta oz. posebnosti si z družino že obiskal Katera mesta oz. posebnosti si z družino že obiskal 
po Sloveniji? Kaj te je najbolj navdušilo?po Sloveniji? Kaj te je najbolj navdušilo?

Z mojimi starši smo obiskali že številne večje in 
manjše kraje po Sloveniji. Najbolj mi je všeč Kran-
jska Gora, ker sem lahko tam aktiven poleti in 
pozimi. Pozimi lahko smučam, deskam na snegu, 
plavam v notranjih bazenih, poleti pa kolesarim, 
plezam po umetni steni in se z družino ali prijatelji 
odpravim na rafting po reki Soči. 

Kaj je tvoj moto v življenju?Kaj je tvoj moto v življenju?

Moj moto v življenju je: »Če se ti zgodi kaj neprijet-
nega, to popravi in pojdi naprej«.

Wilson. Od mlajših reprezentantov sta mi pa vzor 
Rok Klavora in Sašo Bertoncelj. Z Bertoncljem sva 
mnogokrat skupaj na tekmah.

S katerimi športi, aktivnostmi se v prostem času S katerimi športi, aktivnostmi se v prostem času 
rad ukvarjaš?rad ukvarjaš?

V prostem času se rad ukvarjam z gimnastiko in 
občasno tudi kolesarim.
Kateri je tvoj najljubši film in katero zvrst glasbe 
najraje poslušaš?
Najljubši film, ki sem si ga ogledal, je Madagaskar 
(vsi deli), najljubša pesem pa Going broke (Logan 
Pule).

Kje boš nadaljeval šolanje in zakaj?Kje boš nadaljeval šolanje in zakaj?
Šolanje bi rad nadaljeval na Srednji elektro-raču-
nalniški šoli v Mariboru ali na III. gimnaziji v 



STRIP

Nikolina Jevtić

Katarina Vdovič



RAZREDNE FORE
PRI SLOVENŠČINIPRI SLOVENŠČINI
UČITELJICA:UČITELJICA: Sandi, ali veš, katere čase pozna-
mo v slovenščini? 
SANDI:SANDI: Ja, seveda: preteklik, sedanjik in 
naslednjik.

POUK NA DALJAVOPOUK NA DALJAVO
UČITELJICA:UČITELJICA: Učenci, mi lahko prosim po-
magate? Kako že delim zaslon, kaj moram 
kliknit?
MARSEL:MARSEL: Alt in F4! 

PRI ANGLEŠČINIPRI ANGLEŠČINI
UČENKA (ki je že več kot dva tedna brez de-UČENKA (ki je že več kot dva tedna brez de-
lovnega zvezka pri pouku):lovnega zvezka pri pouku): Učiteljica, našla 
sem delovni zvezek, imam ga danes!
UČITELJICA (zaploska in se razveseli): UČITELJICA (zaploska in se razveseli): 
Bravooooo, Lana, super, odlično, res sem ve-
sela!
SANDI:SANDI: Učiteljica, jaz ima že od vsega začetka 
delovni zvezek, pa nisem bil deležen takšne 
slave …

PRIPRI NEMŠČININEMŠČINI
UČITELJICAUČITELJICA: Kako stopnjujemo good?
9. b : 9. b : gut, besser, Gutman.

V 1. RAZREDUV 1. RAZREDU
UČENEC:UČENEC: Ko je bila moja babica mala, to je 
bilo lani, je mogla molit, ko je prišel Miklavž.

PRI SLOVENŠČINIPRI SLOVENŠČINI
UČITEJICA: UČITEJICA: No, učenci, kot vedno – vklopite 
kamere.
9. a:9. a:  



FOTOZGODBA

Aljaž Havaj, 9.b (filmska vzgoja)

Tiano Koletnik, 9. b (filmska vzgoja) - NK Kungota



Žan Drecun Mithans, 9. a (filmska vzgoja) - kitara

Tilen Robič, 9. b (filmska vzgoja) - snežna kepa



FOTOZGODBAFOTOZGODBA
V naslednji številki lahko sodeluješ tudi TI s SVOJO IZVIRNO FOTOZGODBO, ki jo lahko pošlješ 
na e-naslov urednistvo@os-kungota.si s pripisom IZVIRNA FOTOZGODBA. Izžrebali in nagra-
dili bomo 3 fotozgodbe, ki jih bomo tudi objavili v naslednji številki šolskega časopisa. 
Ker vemo, da ste polni dobrih idej in zamisli, se veselimo vašega sodelovanja!

Avtorici: Neli Dreisiebner in Tjaša Ketiš, 9.a



MOJA SIMPATIJA ME NE MARAMOJA SIMPATIJA ME NE MARA

Draga teta Kunigunda!Draga teta Kunigunda!
Zaljubljena sem v fanta, ki me ne mara. Kaj naj Zaljubljena sem v fanta, ki me ne mara. Kaj naj 
naredim?naredim?

Draga najstnica,
praviš, da si zaljubljena v fanta, ki te ne mara. Želiš 
si, da bi te končno opazil in ugotovil, da si v resni-
ci prav zanimiva deklica. Vprašanje pa je, zakaj se s 
tabo ne ukvarja. 
Si morda rada izbiraš najbolj popularne fante? Ti 
imajo namreč veliko dela sami s sabo, zato da bi 
ostali priljubljeni, in pogosto ne opazijo nikogar 
drugega razen sebe. Morda pa si se zagledala v nek-
oga, ki sploh ni tvoj tip in ti ne njegov. 
Vem, da je svoje zaljubljeno srce težko prepričati, 
da se »odljubi«, a vendar poskusi se sama s sabo 
pogovoriti o tem, koliko imaš pravzaprav rada 
samo sebe. Ker če se nimaš dovolj, bo tvoje srce 
še velikokrat zaman trpelo in tvoji izbranci še te 
dooooolgo ne bodo opazili. Najbolj privlačen na 
človeku je namreč njegov odnos do samega sebe, 
čemur sicer rečemo dostojanstvo. Bolj »se mečeš« 
za nekom, ki te ne mara, manj privlačna si zanj, 
saj s tem samo kažeš, da nimaš dostojanstva. Torej 
najprej vzljubi samo sebe, ker si ok točno takšna, 
kakršna si. Namesto da vlagaš energijo v fanta, ki 
te ne mara, jo vlagaj sama vase, počni stvari, ki te 
veselijo. Tako boš zadovoljnejša sama s sabo in tudi 
bolj zanimiva za druge ljudi. Kdo ve, morda tudi za 
tvojo simpatijo.
Lahko pa poskusiš ljubezenski napoj, ki te menda 
pripravi do tega, da si tako dobre volje, da se nate 
kar lepijo … menda … recept je Lani Bone Lavrenčič 
zaupala njena prababica in ga prilagam spodaj.
Z dvignjeno glavo naprej, draga najstnica!
Te prijazno pozdravlja,

teta Kunigunda      
  
                                                                                                        

LJUBEZENSKI NAPOJLJUBEZENSKI NAPOJ

POTREBUJETE:POTREBUJETE:
4 JABOLKA 
CIMET - POL ČAJNE ŽLIČKE
KLINČKE – 5 KOSOV
JANEŽ –ŠČEPEC
VANILIJEV SLADKOR – 1 VREČKA
KOKOSOV ALI  NAVADNI  SLADKOR – 1 Č Ž
VODO – MALI LONEC

PORCIJE: 2 OSEBI

PRIPRAVA:PRIPRAVA:
OPERITE IN OLUPITE 4 JABOLKA. NAREŽITE JIH NA KOC-
KICE, JIH DAJTE V LONEC IN PRELIJTE Z VODO. DODA-
JTE CIMET, JANEŽ, OBA SLADKORJA IN KLINČKE, NATO 
VSE DOBRO PREMEŠAJTE. KUHAJTE, DOKLER SE JABOL-
KA NE ZMEHČAJO, NATO JIH  ODSTAVITE IN PUSTITE, 
DA SE MALO OHLADIJO. Z JABOLK ODCEDITE SOK TER 
POSTREŽITE SVOJEMU BODOČEMU FANTU ALI PUNCI.

NASVETI TETE KUNIGUNDE



Nekdo, ki sem jo nekoč poznalNekdo, ki sem jo nekoč poznal
(Gotye: Somebody I used to know)

Tu in tam razmišljam, kako je bilo,
ko sva bila skupaj …
… kot takrat, ko si rekla, da si tako srečna, da bi 
lahko kar umrla.
Rekel sem si, da si prava zame.

Ampak v tvoji družbi sem se počutil tako osamlje-
no,
kljub temu je to bila ljubezen in bolečino še zmeraj 
čutim …
ker lahko si zasvojen z določeno vrsto žalosti.
Če že v začetku čutiš konec, 
potem konec zagotovo pride.

Priznam, da sem bil vesel, da sva se razšla,
ampak ni ti bilo treba zapustiti me na tak način, 
se pretvarjati, da se nikoli ni zgodilo, 
da ni bilo med nama ničesar.

Ko sva ugotovila, da nima smisla, 
si rekla, naj ostaneva prijatelja,
priznam, bil sem srečen, da je konec.
A ni ti bilo treba tako odrezati me,
se do mene vesti, kot da sem neznanec …

… zdaj si samo nekdo, ki sem jo nekoč poznal.

(Prevod: devetošolci pri pouku angleščine.)

Melany Filipa Dell, 8.b



FILM
NAJ FILM – PRIPOROČAMO!NAJ FILM – PRIPOROČAMO!
V vsakem razredu smo izbirali naj filme in na 
seznamu najboljših se je znašel tudi korejski film 
PARAZIT (Parasite, 2019), ki je lansko leto prejel kar 
štiri oskarje in številne druge nagrade. Ogled filma 
priporočamo osmo- in devetošolcem.
Film smo si ogledali pri izbirnem predmetu films-
ka vzgoja. Po ogledu smo se pogovarjali o vsebini, 
temi in sporočilu filma.

PARAZITPARAZIT
(2019) triler/komedija
DRŽAVA NASTANKA: Južna Koreja
REŽISER: Bong Joon-Ho
NAGRADE: Oskar za najboljši film, Zlata palma (in še 
46 drugih)!

Revni družini z dvema otrokoma, ki sploh nima de-
narja za šolanje otroka, se končno prikaže sreča. 
Sinu njegov najboljši prijatelj odstopi inštrukcije 
pri bogati družini. Bo revna družina to izkoristila 
kot priložnost za zaposlitev celotne družine? Zgod-
ba se na koncu v hitrem preobratu spremeni v pravo 
nočno moro. 

Film Parazit odlično predstavi razlike med bogatimi 
in revnimi ljudmi.  Tragikomedija s črnim humorjem 
brez zadržkov prikaže odnos bogatih ljudi do revnih 
in kako sploh nimajo prave predstave o svetu. Kako 
lahko nekateri živijo le za zidovi udobja in ne znajo 
izprazniti niti pomivalnega stroja? Film nam ponu-

ja v razmislek, ali smo tudi mi odgovorni za to, da 
je svet takšen. Da nam možnost, da se postavimo v 
čevlje najbogatejših in najrevnejših slojev družbe. 
V filmu lahko tudi vidimo, h kakšnim stvarem se 
morajo začeti revnejši sloji, da lahko preživijo. Po-
rodijo se nam vprašanja o tem, kaj je prav in kaj 
narobe, saj so te meje v današnjem svetu zelo zabri-
sane. 
        
 
Ali ste vedeli, da …Ali ste vedeli, da …

se je režiser filma Boong Joon-Ho kot študent 
preživljal s poučevanjem otrok bogatega para iz 
Seula. Tako je dobil idejo za svoj film, saj si je kot 
reven študent večkrat predstavljal, kaj bi se zgodilo, 
če bi zasebni inštruktor (kot je bil on sam) zahrbtno 
pretental svoja premožna delodajalca, da zaposlita 
vse člane njegove revne družine.

                                                
Lina Mihajlovič, 9.b



Naj risanka – Moana/Vaiana:Naj risanka – Moana/Vaiana:

Naj risanka po izboru učencev razredne stopnje je Naj risanka po izboru učencev razredne stopnje je 
Moana/Vaiana.Moana/Vaiana.

Naslov v izvirniku: Naslov v izvirniku: MoanaMoana
Dolžina filma: Dolžina filma: 113 minut
Država / Letnik: Država / Letnik: USA/2016
Filmski žanr: Filmski žanr: Animirani film, Pustolovski film
Režija:Režija: Ron Clements, John Musker

Moana je v slovenščino sinhronizirana Disneyje-
va animirana pustolovščina o mladi polinezijski 
princesi, ki želi rešiti svoj rajski otok pred zloveščo 
nevarnostjo, zato se odpravi iskat bajeslovnega 
polboga. Animirani film je bil nominiran za oskarja 
za najboljši animirani celovečerec in najboljšo iz-
virno filmsko pesem (Lin-Manuel Miranda za How 
Far I’ll Go).

Prvošolcem je bilo v  risanki najbolj všeč:
-  ko sta se trava in hrib prebudila, je roka 
podrgnila kamen in vse je ozelenelo; 
-  ko je bila Moana v jami in je prišel Maui, saj 
je Moana našla prijatelja in ni bila več sama; 
-  da je imela Moana zeleno srce, kar je nena-
vadno; 
- ko sta Moana in Maui plula skupaj po mor-
ju in doživela veliko stvari; 
- ognjena pošast, ker je bila »kulska«, vseeno 
pa hudobna in jo je Moana premagala. 

Zapisala učiteljica Vesna Repolusk

Lara Kodrič, 3.r

Mia Nikolov, 3.r

Mila Vračko, 1. r

Zoja Arko, 1. r



PRVIČ (After, 2019)PRVIČ (After, 2019)

Kakšni so tvoji vtisi po ogledu filma?Kakšni so tvoji vtisi po ogledu filma?

Katarina Juhart: Katarina Juhart: Po ogledu filma sem začutila, kar 
še nikoli nisem. Spoznala sem, da ti bo vsaka ose-
ba, ki jo spoznaš v svojem življenju, pustila poseben 
pečat in vedno se boš spominjal te osebe in tega 
občutka, ki ti ga daje. Naučila sem se, da naj ne 
jemljem vsega tako resno, ampak naj si vzamem 
čas in res uživam v tem, kar mi daje življenje.

Katere so teme, ki se jih film dotika?Katere so teme, ki se jih film dotika?

Tjaša Samsa: Tjaša Samsa: Predvsem najstniška ljubezen, v kateri 
je veliko drame.
Katarina Juhart: Katarina Juhart: Tema, ki jo odpira film, je mlada 
in prehitro začeta ljubezen, saj si glavna junaka ni-
sta znala zaupati in zato njuna zveza sprva hitro 
razpade.
Tia Koletnik:Tia Koletnik: Ustrahovanje in nasilje (bullying) nad 
dekletom, ki še ni imela spolnih odnosov in jo zato 
sovrstniki izločijo.

Kaj se v filmu zgodi, dogaja?Kaj se v filmu zgodi, dogaja?

Katarina Juhart: Katarina Juhart: Tessa odide študirat v oddaljen 
kraj in tam spozna fanta, ki ima na šoli sloves »bad 
boya«. Čeprav se na začetku ne marata, na koncu 
spoznata, da sta sorodni duši in sta si zato tudi 
usojeni.
Tia Koletnik: Tia Koletnik: Zgodba predstavlja mlad par, ki se v 
prvem delu filma zaljubi in v drugem delu postane 
odvisen drug od drugega. Premagati morata veliko 
ovir, a na koncu sta skupaj.
Tjaša Samsa: Tjaša Samsa: V prvem delu filma pride Tessa na 
novo šolo in gre s prijateljico na zabavo, kjer spoz-
na njene prijatelje. Ena od prijateljic predlaga igro 
resnica in izziv. Hardinu prijatelji dajo izziv, da naj 
Tesso pripravi do tega, da se zaljubi vanj. 
Večkrat se v šoli srečujeta, oba sta tudi velika ljubi-
telja knjig in branja. Hardin si želi bolje jo spoznati, 
da lahko opravi izziv, ki si ga je zadal. Vedno bolje 
jo spoznava in se tako tudi začne v njo zaljubljati. 
Nekaj časa jima gre dobro, nekajkrat se tudi spreta 
zaradi Hardinovega vdajanja alkoholu. 
Film doseže vrhunec napetosti, ko nekega dne Tessa 
pride v bar, kjer so že vsi prijatelji razen Hardina. 
Začnejo pogovor, nato pa Hardinova bivša punca 
Molly namigne o izzivu, ki ga Hardin igra. Tessa ji 
seveda ne verjame. Hardin vstopi in želi Molly pre-
prečiti, da Tessi pokaže video. Molly kljub temu to 
uspe in tako je Tessa soočena z resnico. 
Tessa po dežju odide domov, Hardin jo želi ustaviti 
in vname se prepir, kjer ji Hardin pove, da je bila 
igra, ampak da se je resnično zaljubil vanjo. Tessa 
mu ne verjame in odide.

Kateri prizor ti je najbolj ostal v spominu in zakaj?Kateri prizor ti je najbolj ostal v spominu in zakaj?

Katarina Juhart:Katarina Juhart: Najbolj mi je ostal v spominu 
zadnji prizor v prvem delu, ko je Tessa prebrala 
esej, ki ga je oddal Hardin, v kateri pojasnjuje svojo 
neizmerno ljubezen do nje. V tem prizoru mi je bil 
najbolj všeč misel: She took my hand and led me 
out off the darkness and showed me that whatever 
our souls are made of hers and mine are the same.



Te je film ali kak prizor spomnil na podoben do-Te je film ali kak prizor spomnil na podoben do-
godek, ki si ga sama doživela?godek, ki si ga sama doživela?

Katarina Juhart:Katarina Juhart: Film me je spomnil na dogodek, 
ko sem prvič spoznala mojega fanta in se popolno-
ma zaljubila v njega.
Kaj te je v filmu prepričalo in kaj ne?
Nataša Novak Mulej:Nataša Novak Mulej: Nisem verjela likom v filmu, 
da so lahko takšni tudi v resničnem življenju – 
nisem še namreč srečala predstavnika moškega 
spola, ki ima sloves »bad boya«, ob enem pa je 
obseden z branjem knjig in pisanjem esejev, hkrati 
se vdaja alkoholu in za piko na i je še potetoviran 
ter izjemno dobro izgleda. Mislim, da je to eden 
izmed razlogov, zakaj film izgublja na kvaliteti, 
saj so ustvarjalci filma po mojem mnenju namer-
no izbrali fantovski lik z vsemi temi lastnostmi, da 
bi ugodili čim več gledalkam in gledalcem in tako 
morda s filmom tudi več zaslužili. Tudi vsi ostali liki 
so predstavljeni zelo stereotipno.
Tjaša Samsa:Tjaša Samsa: Zelo neprepričljiv mi je bil Tessin 
odnos z njenim prejšnjim fantom Noahom, saj se 
mi zdi zelo nenavadno, da bi bila že tako dolgo par 
in ne bi prišla dlje od navadnega poljuba.
V čem sem film razlikuje od knjige?
Tia Koletnik:Tia Koletnik: Nekateri prizori so v filmu nerazumlji-
vo predstavljeni ali sploh niso, čemur je pa v knji-
gi namenjeno veliko prostora, npr. spor med Tesso 
in mamo je podrobno predstavljen. Zato vam pred 
ogledom filma priporočam, da najprej preberete 
knjigo, ki na šestotih straneh resnično poglobljeno 
predstavi odnos med Tesso in Hardinom.

Ali si že videla kakšen podoben film, ki obravnava Ali si že videla kakšen podoben film, ki obravnava 
isto tematiko na nekoliko drugačen način?isto tematiko na nekoliko drugačen način?

Tjaša Samsa:Tjaša Samsa: Film najbolj povežem s filmom Petde-
set odtenkov sive (Fifty Shades Of Grey, 2015) saj je 
v obeh v ospredje postavljena ljubezen brez meja in 
odvisnost med moškim in žensko.
Katarina Juhart:Katarina Juhart: Beležnica (The Notebook, 2004), 
Titanik (The Titanic,1997) in Krive so zvezde (The 
Fault In Our Stars, 2014)

Ali ste vedeli, da …Ali ste vedeli, da …
so drugi del filma z naslovom Prvič narazen (After 
We Collided, 2020) v mariborskem Mariboxu zavr-
teli kar sedemkrat v enem dnevu?
                                                                                                    
                                                  
Katarina Juhart, Tjaša Samsa, Tia Koletnik, 9.a



GLASBA
TOP 3 2020TOP 3 2020

Učenci 3., 4. in 5. razred:Učenci 3., 4. in 5. razred:
- Imagine Dragons: Beliver
- Katy Perry: Roar
-Lewis Capaldi: Someone You Loved

6. a ali 8. a (ni naveden razred):6. a ali 8. a (ni naveden razred):
1. Jeremy Zucker: All the Kids Are depressed 
2. Tones and I: Dance Mokey
3. Olly Murs: Up

6. b:6. b:
1. Post Malone:  Are You With Me 
2. DaBaby ft. Roddy Ricch: Rockstar
3. Post Malone: Circles 

7. a:7. a:
1. Cardi B: WAP
2 Nicky Minay: Anaconda
3. J.P. Saxe: If the World Was Ending

7. b:7. b:
1. The Queen: Bohemian Rapsody
2. Billie Eilish: Bad Guy
3. Tate McRae: You Broke Me First

8. b:8. b:
1. Capital T: Goops
2. Pop Smoke:  For the Night
3. Lil  Tjay: F.N.

9. a:9. a:
1. Drake: Popstar
2. The Weekend: Blinding Lights 
3. Connan Gray: Heather 



9. b:9. b:
1. Rick Astly: Never Gonna Give Up
2. Juice WRLD: Wishing Well
3. Harry Styles: Adore You

ALI STE VEDELI? ALI STE VEDELI? 
- Harry Styles  je prvi moški, ki je bil 
sam na naslovnici revije Vogue. 
- Harry Styles po svetu širi motiv TPWK, 
kar pomeni Treat people with kindness  (z 
ljudmi ravnaj prijazno).
- Ameriški band Why don’t we je po 
8-mesečnem premoru izdal novi pesmi Fal-
lin in Lotus Inn. Ti sta del novega albuma The 
Good Times And The Bad Ones, ki bo izdan 
januarja. 
- Travis Scott je letos sodeloval z zna-
no verigo restavracij McDonald’s. V Njihov 
meni so dodali Travisovo značilno naročilo v 
McDonald’su in ga poimenovali Travis Scott 
meal. 
- Rihanna in ameriški raper A$AP Rocky 
sta uradno naznanila, da sta v zvezi. 

Kiara Hameršak in Maša Jerončič, 9. a



RAZMIGAJ RIT IN BODI FITRAZMIGAJ RIT IN BODI FIT

V športnem uredništvu smo izvedli anketo, saj nas je zanimalo, kako in v kolikšni meri se v času šolanja 
na daljavo gibljejo naši učenci. Anketirali smo učence od 1 do 9. razreda.
Rezultati so pokazali naslednje: 

Izpolnjevanje ankete so najresneje vzeli petošolci, tik za petami pa so jim 
osmošolci.

ANKETA



Na gibanje naših učencev najbolj vplivajo družina in 
prijatelji. Pričakovano.

Ne glede na to, kako počasni ste, še vedno premagujete 
vse, ki ležijo na kavču.

Korona in zimski letni čas sta z roko v roki pripomogla k 
izbiri gibanja naših učencev.



Večino ljudi zaustavi že začetek, a to ne velja za naše učence. Vaja dela mojstra!

Slabo vreme ne obstaja, so samo različne vrste dobrega vremena.Poznate svoje omejitve, zato jih lahko presežete.



Zmagovalci ne čakajo na priložnosti, 
ampak jih izkoristijo.

V življenju te najbolj osrečuje tisto, kar te zabava.



Avtorja ankete: Žiga Pesrl in Matej Brecl, 7.b

Rezultati so pričakovani in hkrati kažejo na to, da Kungočani nismo od muh ter da nas niti koronavirus 
ne more uničiti. 
Saj poznate tisti rek: »Kar te ne ubije, te okrepi!« 

 Spodbudno okolje pripomore  k uspehu.



KORONA ŠPORTANJEKORONA ŠPORTANJE

Po dolgem dnevu, številnih video konferencah in 
sedečem šolskem delu lahko poskrbimo za vadbo 
našega telesa, tudi če je zunaj slabo vreme. Pred 
izvedbo vaj je potrebno 6-8 min ogrevanja. Vsako 
vajo lahko opravimo 1-3 serije z 10-12 ponovitva-
mi. 
Nič več izgovorov, zato veselo na delo! 

PLANKPLANK
Postavi se v oporo na komolce in stopala. Položaj 
zadrži od 20 do 40 sekund. Med držanjem pazi, da 
popek ne »pade« nižje.

IZPADNI POSKOKIZPADNI POSKOK
V začetnem položaju opravi poskok in v zraku 
zamenjaj, pristani mehko na sprednjem delu sto-
pala.

SKLECASKLECA
Iz začetnega položaja se spusti z nespremenje-
no pozicijo telesa kolikor globoko se lahko (na-
jmočnejši s prsmi do tal).

UPOGIB KOMOLCAUPOGIB KOMOLCA
Iz začetnega položaja se spusti z zadnjico do tal in 
nato se dvigni v osnovni položaj.

DVIG BOKOVDVIG BOKOV
Iztegnjeno nogo in boke dvigni od tal, nato se vrni 
v osnovni položaj.

ŠPORT



ENONOŽNI POČEPENONOŽNI POČEP
Zadnja noga naj počiva na stolu ali kavču. Opravi 
počep, da se zadnje koleno dotakne tal, nato se vrni 
v prvotni položaj.

TREBUŠNJAKITREBUŠNJAKI
S trupom se dvigni do kolen. Ponovi 10-krat.

POČEPI POČEPI 
V počepu se spusti do pravokotnega položaja. 
Ponovi 20-krat.

STRANSKI DVIG NOGE STRANSKI DVIG NOGE 
Nogo dviguj in izpuščaj. Pazi, da se NE dotakneš 
druge noge! Ponovi 10-krat.

SKAKANJE ČEZ PALICOSKAKANJE ČEZ PALICO
Palico preskakuj tako, da noge le delno pokrčiš. 
Ponovi 20-krat.

Taj Čepe, Ajda Mihajlović, 7. b



 Eliotova nenavadna noč    Eliotova nenavadna noč                   

Nekoč je živel fant po imenu Eliot. Štel je osem pom-
ladi ter se je rad pogovarjal o dinozavrih. Živel je 
v Londonu s svojo mamo, očkom, bratom in babi-
co. Mama in očka sta bila bolj resna človeka in sta 
delala v pisarni, brat se je rad pogovarjal z njim 
in igral igrice, babica pa je bila bolj zanimiva in 
zabavna ter v pokoju. Rada se je igrala z Eliotom, 
mu brala pravljice o dinozavrih in prerokovala pri-
hodnost. 
Nekega dne sta se Eliot in babica igrala, ko je Eliot 
predlagal, da babica spet po dolgem času pogleda 
v karte. Saj veste, da se je babica takoj strinjala. Iz 
kupa je potegnila tri karte. Prva karta, ki jo je obr-
nila, je pomenila spanec, druga je pomenila dogo-
divščino, tretja pa dečka. Babici se ta prerokba ni 
zdela nič posebnega, Eliot pa se je ves dan sam pri 
sebi spraševal, le kaj bi naj to pomenilo. 
Ob koncu večera je Eliot že pozabil na to, saj je bil že 
zaspan. Mama je prišla v sobo po poljub za lahko 
noč, toda Eliot je prej že zaspal. Mama mu je dala 
poljub na čelo, ga pokrila in tiho odšla iz sobe. 
Toda ponoči ga je zbudil glasen trušč  in tresk. Šel 
je do vrat svoje sobe in pogledal levo, nato še des-
no, nato spet levo, ampak nobenega zunaj. Šel je 
do okna in pričakoval, da bo videl samo sosedovo 
gručo mačk, a videl je celo ulico polno dinozavrov! 
Eliot je kar obstal, si pomel oči, da se prepriča, ali 
sanja. Ko jih je spet odprl, seveda ni mogel verjeti, 
da se to res dogaja! Eden je ravno šel mimo. Opazil 
je malega dečka in se ustavil ter mu rekel s fran-
coskim naglasom:»Dober večer, monsiour. Ali vam 
lahko kako pomagam?« Eliot je samo obstal in čez 
nekaj časa zajecljal: »D-dober v-večer  gosp-pod. 
U-upam ,da t-to ni nev-vljudno, ampak ali b-bi 
lahko sedel n-na vaš h-hrbet?« Dinozaver mu je 
odgovoril: «Mali, ne boj se, ničesar ti ne bom nare-
dil. Seveda!PridiI!Skoči gor! Pokaži mi kaj vi ljudje 
počnete za zabavo«. 
Odšla sta do bližnjega gozda in Eliot mu je tam po-
kazal vse od ristanca do lovljenja ter Eliotovo najl-

jubšo igro, skrivalnice. Gozd je bil zelo živih barv. V 
njem so letele kresničke, za gozdom pa se je dvigala 
velika luna.  Medtem ko se je Eliot skrival, je našel 
majhen zob, iz katerega je naredil verižico. Nadel 
si jo je in se igral dalje. Čez nekaj časa je Eliot že 
postal krepko zaspan. Zato ga je dinozaver odnesel 
domov, ga položil v posteljo in ga pokril. Preden je 
dinozaver odšel, mu je Eliot rekel: »Nikoli te ne bom 
pozabil.« Odgovoril mu je s francoskim naglasom: 
»Jaz tebe tudi ne, mali deček«. Potem je Eliot zaspal. 
Naslednje jutro se je zbudil, stekel k mami ter očku 
v spalnico in rekel: »Mami, ponoči sem se družil z 
dinozavrom! Igrala sva se in se lovila. Bilo je tako 
noroooooo!« Mama je mislila, da je samo sanjal 
in rekla: »Potem pa si imel lepe sanje.« Dala mu je 
samo poljub na čelo ter se odpravila pripraviti za-
jtrk. 
Eliot se je spomnil, da je ponoči našel zob. Preveril 
je, ali še ga ima, in res mu je še visel na vratu. Zato 
bosta za to zgodbo vedela samo babica in Eliot.  
    
Lana Bone Lavrenčič, 6. a

LITERARNI KOTIČEK



Kako je Eva spoznala AdamaKako je Eva spoznala Adama

       Lepega dne se je Eva zbudila v še en sončen dan 
na majhnem otoku na Havajih, kjer skoraj nikoli ne 
dežuje. Pojedla je zajtrk in odšla na čudovito pešče-
no plažo, kamor je hodila vsak dan plavat. 
     Preden je stopila v vodo, se je ob njej pojavil 
mlad gospod, ki ga še nikoli ni videla. Bil je visok 
meter in osemindevetdeset centimetrov. Imel je oči, 
ki so se mu svetlikale kot morje. Bila je presenečena 
in vesela, ker je mislila, da je bila vsa ta leta sama 
na otoku.
        Gospodič je zgledal prestrašen. Povedal ji je, 
da ne bi bilo dobro, da ostaneta na tem otoku. Ker 
Evi nikoli ni zmanjkalo vprašanj, ga je vprašala, kaj 
je narobe. Adam ji je povedal, da je videl ogromno 
osebo, brez kože. Eva je razširila pogled od groze. 
Vprašala se je, če je s tem moškim vse v redu, 
mogoče se mu je pa zmešalo. Pogled ji je ušel preko 
njegove rame, ko je opazila veliko gmoto mesa brez 
kože, ki je počasi hodilo proti njima. Namesto oči je 
imelo v lobanji dve veliki luknji, izgledalo je, kot da 
vidi tudi brez oči, ker se je obrnilo proti njima ter 
pospešilo je korak, kar ju je tako prestrašilo, da sta 
otrpnila. 
Grozljivo bitje se je ustavilo tik pred njima, Evi in 
mlademu moškemu je od groze skoraj srce padlo v 
hlače. Nekaj časa so vsi stali v grozljivi tišini, utih-
nili so tudi valovi in ptice. Ko so se spakine noge 
ugreznile v pesek, je  Eva spregovorila tresočim 
glasom: »Prosim, pojdi od kod si prišla!«
Pošast je z globokim glasom, ki je odmevalo kilo-
metre daleč, spregovorila: »Prišel sem iz pekla, moje 
ime je Lucifer, vidva sta Adam in Eva. Prišel sem, ker 
vama moram povedati, da bosta neskončno dolgo 
živela. Ne bosta umrla, vajina telesa bodo čez čas 
začela propadati, vajini duši ne bosta mogli zapus-
titi telesa, vajin um se bo pomračil. To bo kot pekel 
na Zemlji. Če me bosta dobro poslušala, vama la-
hko pomagam. Čez čas bosta videla žival, ne smem 
vama povedati, kako izgleda. Ko vaju bo vprašala, 
če hočeta nekaj pojesti, recita, da ja. Adam, ti pa 
se moraš delati, kot da nočeš, da Eva to poje. Če ne 
bosta naredila točno tako, kot sem vama naročil, 

se ne bosta rešila te usode.«
Adam je vprašal, kaj se bo zgodilo, če ne najdeta te 
živali.
Lucifer je odgovoril: »Ne skrbita, žival vaju bo naš-
la,« in izginil pred njunimi očmi.
Adam in Eva sta videla, kako se je zelo hitro zmrači-
lo, v desetih minutah je postala noč. Eva je Adama 
vprašala, če bo prenočil pri njej. Šla sta v njeno 
hišo, takoj sta zaspala. Ko sta se zbudila, sta odpo-
tovala nedaleč. Našla sta veliki gozd samih sadnih 
dreves. Eva je našla jablano, pred katero je bil znak, 
na katerem je pisalo:Tega ne jej, gre za življenje in 
smrt!
Eva je stopila bliže, takšnih jabolk še nikoli ni vide-
la. Bile so velike, rdeče, svetlikale so se. Ko se je še 
bolj približala drevesu, je opazila kačo. Ta se je obr-
nila proti njej: »Eva, končno ssi priššla! Žžže dolgo 
te čakam! Hočeššš katero od teh prelepih jabolk? 
Okussssna so! Utrgaj šše eno za Adama!«
Adam je pritekel in zakričal: »Eva, neee,« ravno ko 
je Eva ugriznila v jabolko. Eva je ponudila jabolko 
še Adamu, ki je navidez najprej okleval, nato pa 
ugriznil vanjo. Kača je zadovoljno odšla. 
Eva je videla, da se Adam duši in je hotela kričati, 
a je ugotovila, da nima več niti toliko moči, da bi 
spustila glas. Začelo je močno deževati, bliskalo je 
in grmelo, strela je zadela v jablano in Eva je osle-
pela od svetlobe …
Eva se zbudi v svoji postelji, zunaj dežuje. Vsa pot-
na in zmedena dvigne glavo in si oddahne, da so 
bile samo sanje. Hitro skoči iz postelje, ker zamuja 
v šolo.
Ko hiti po šolskih stopnicah, se zaleti v nekoga, tor-
ba ji pade iz rok in njena vsebina se raztrese po tleh. 
Skloni se in hiti pobirati zvezke, ko se fant, v kat-
erega je trčila, skloni, da bi ji pomagal, Eva dvigne 
pogled in ostane brez besed. Fant se ji nasmehne: 
»Zdravo! Jaz sem Adam!« 
      
Val Kapun, 6.a



GlavnikGlavnik

Glavnik imajo radi ljudje,
ki imajo lase.
Ker tisti brez las,
lahko imajo glavnik samo za 
okras.

Glavnik ponavadi ponoči 
sameva,
a včasih zgodi se, da spi poleg 
fena.
Takrat se nikoli ne naspi,
zato drugi dan slabe frizure 
kroji.

Luka Štiks, 5. a

CigaretiCigareti

Cigareti, cigareti, onesnažujete 
nam nebo,
boljše bi bilo, če vas v prihodnosti 
ne bo.
Dim škoduje zdravju, pljučem in 
vsem organom,
še posebej pa našim možganom.
Cigareti, cigareti, le kje ste bili?
Ok, saj boljše, da vas ni!

Denar mečemo stran, boljše je,
da ga damo za vodni tobogan.
Yo, yo, cigareti in pol,
vse se vrti okoli vas, po polju 
smrdi,
v cajtngah ste vsi.

Ne mečite jih v tujo travo in
nasploh ne v naravo!
Itak pa je boljše, da nihče ne kadi,
ker potem po dimu smrdi.

Upam, da ste se naučili, da ne 
boste več kadili
in zdravi se boste po vodnem 
toboganu spustili.

Amadej Trobas Magdalenc, 5.b

Čisto okoljeČisto okolje

Okolje, okolje, 
če ga ne onesnažiš,
se bo imelo bolje.

Okolje, okolje,
da bo čisto naše morje
moramo paziti malo bolje!

Okolje, okolje,
če je sonaravno naše polje
je za vse nas veliko bolje.

Okolje, okolje,
živalim je v gozdu bolje,
če je čisto njihovo okolje.

Žan Remšak, 5.b

Klara Vičar, 6.b

Tinkara Rožman, 6.b

Lun Štelcl, 6.a



GLAVCA
POIŠČI 5 RAZLIK

                                        

POVEŽI.

Uredila: učiteljica Vesna Repolusk

Poišči 5 razlik:Poišči 5 razlik:

Ilustrirala: Inaya Helbel, 1. razred

Prepoznaš drevesa, njihove liste in plodove? Poveži:Prepoznaš drevesa, njihove liste in plodove? Poveži:

Ilustrirala: Zarja-Špela Gutman Uredila: učiteljica Vesna Repolusk



ZIMSKA KRIŽANKA – WINTER CROSSWORDZIMSKA KRIŽANKA – WINTER CROSSWORD

Evelin Hauptman, Aleksej Klampfer, Manca Navodnik in Tilen Stanko, 3. r. PŠ Svečina



NAGRADNA IGRA

DECEMBRSKA KRIŽANKA 2020DECEMBRSKA KRIŽANKA 2020
Rešeno križanko pošlji do 31. januarja 2021  po e-pošti na urednistvo@os-kungota.si  s pripisom 
DECEMBRSKA KRIŽANKA.
Med pravilnimi odgovori bomo izžrebanca nagradili s pico.
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KORONA

KORONA MODA – MODNI KOSI, KI JIH TO ZIMO HOČEMO NOSITI VSIKORONA MODA – MODNI KOSI, KI JIH TO ZIMO HOČEMO NOSITI VSI
S ponosom predstavljamo novo kolekcijo znamke Koronanas – bistvo te noro preproste, a hkrati v tem 
trenutku najbolj trendovske znamke je, kako se počutimo v oblačilih, ki jih nosimo doma in kaj ta oblačila 
povedo o nas. Od razvlečenih in ponošenih trenirk do preprostih raznobarvnih hoodijev, kapuce, katerih 
fantje in dekleta radi poveznejo na glavo predvsem prve šolske ure. Najbolj zavzeti modni sledilci si natak-
nejo še zaščitne maske, sončna očala in kot dodatek v rokah držijo razkužilo znamke Razgucci.
Sveža kolekcija Koronanas je poskrbela tudi za dekleta in jim ponudila izvrstne modne kose – oversize 
odeje in dekice, po katerih lahko posegajo vsak trenutek v dnevu, se vanje ovijejo in tako svojemu stilu 
oblačenja vdihnejo popolnoma novo energijo.
Za piko na i pa si lahko nataknete slušalke ali se stisneš k svoji domači živali in tako postaneš naj modni 
korona navdušenec!
teta Kunigunda



KORONA SMUTIKORONA SMUTI
Hiter in zdrav korona zajtrk, zaradi katerega ne zamudite na prvo šolsko uro, ohranite koncentracijo vse 
šolske ure in izgledate top fit!
V blender daste olupljeno in narezano jabolko, maline, jagode, banano, malo mleka ter vse dobro 
premešate. Na koncu dodate še nekaj malin, ovsene kosmiče in chia semena. Dober tek!
Tjaša Ketiš, 9. a

KORONALINOKORONALINO
Hiter in slasten korona zajtrk, zaradi katerega ne zamudite na prvo šolsko uro, ohranite energijo vse 
šolske ure in izgledate … no, koT pač izgledate!
Postopek priprave poznate že toliko let, kot ste stari.
Tinaj Draganič, 9.b

RECEPTI - KORONA ZAJTRK



VOŠČILA

UČENCI 1. RAZREDA PŠ SVEČINAUČENCI 1. RAZREDA PŠ SVEČINA

V NOVEM LETU VAM ŽELIMO VELIKO IGRE, LEPIH DARIL, PRIJAZNIH LJUDI IN HITRO VRNITEV NAZAJ V ŠOLO. 
S STARIM LETOM 2020 PA NAJ MINE IN ZA VEDNO IZGINE TA  TEČNI VIRUS. 
VESELE PRAZNIKE IN SREČNO NOVO LETO 2021!

2. razred PŠ Svečina2. razred PŠ Svečina

V letu 2020 virus pustimo in zdravi v zdravo 2021 odbrzimo.
Srečno.

Taj Čepe 2. razred  PŠ Svečina 2. razred  PŠ Svečina

Vsem ljudem želimo veliko sreče in zdravja. Mi si želimo, da se ta 
korona že enkrat konča in bomo lahko šli v šolo. Našemu sošolcu 
Jaši pa želimo, da mu hitro zrastejo sprednji zobje, ker mora sedaj 
tiščati ustnice skupaj, da se ne vidijo luknje.



3. razred PŠ Svečina3. razred PŠ Svečina

Ob novem letu vam želimo:
- da bi vsi imeli dovolj vode in hrane, 
- da bi bili zdravi,
- da bi bili prijazni in veseli, 
- da ne bi bilo več korone, 
- da bi se lahko družili s prijatelji in vam ne bi bil dolgčas,
- da bi lahko obiskali dedka in babico,
- da ne bi rabili nositi mask.
Vsem želimo vesel božič in srečno novo leto!

4. razred  PŠ Svečina4. razred  PŠ Svečina

Novo leto, ki prihaja,  naj bo polno otroških radosti, nasmehov na obrazu ter predvsem zdravja. 
Želimo vam lepe praznike in srečno v letu 2021.

4.a Zg. Kungota4.a Zg. Kungota

Želimo vam vesel božič in srečno 
ter veselo novo leto. 
Veliko sreče, zdravja, prijateljev 
in uresničitev želja. 
Upamo, da vas korona ne dobi 
in da bo čimprej konec.

5. razred PŠ Svečina5. razred PŠ Svečina

Želimo vam vesel božič in srečno novo leto 2021. Da bi 
v novem letu bili zdravi in ne bi imeli korone.

Žan Remšak

Ela Gliebe

Amadej Trobas Magdalenc



Srečno novo leto vam želi 5. b. iz Zgornje Srečno novo leto vam želi 5. b. iz Zgornje 
KungoteKungote

Čeprav je korona, 
naj se vam nikoli ne zgodi ta nezgoda.
Upamo pa, da se korona nikoli več ne vrne in 
nam življenje spet obrne. 
Med prazniki se lepo imejte 
in se sami z družino samo smejte, 
ter veliko sladkega pojejte.
Naj se vam v novem letu izpolnijo vse želje, 
in da nam staro življenje spet zdravje povrne.

 5.a5.a

Učenci 5.a Zg. Kungota z učiteljico vam želimo lep in 
miren božič ter veliko sreče in predvsem zdravja v 
novem letu.

6.a6.a

V 6. a si želimo, da bi korona za vedno izginila, da bi čimprej spet lahko šli v šolo, videli svoje babice, 
dedke, prijatelje ter vse, ki jih imamo radi. Nočemo, da se kdor koli izmed nas okuži in da bi lahko božič 
in novo leto praznovali s svojimi bližnjimi. Božiček, prosimo, da nam izpolniš te želje, tudi če počasi … 
upamo, da ne zahtevamo preveč … radi te imamo

6.b6.b

6.b December je čas, ko se poslavlja staro in napoveduje novo leto, je čas, ki je povezan s pričako-
vanji vseh vrst. Utrujeni smo že od slabih novic, hkrati pa smo polni upanja, da bo prihodnje leto 
prineslo spremembe, da bo bolje in lažje. Izrecimo svoje želje in naj nam novo leto prinese vse, kar je 
staro zamudilo, sreče, zdravja, veselja in ljubezni.

Lan Gorjup

Max Boič

Luka Štiks



7.a7.a

Naj prazniki bodo polni veselja in sreče!

7.b7.b

Želimo vam, da se imate radi, se zabavate v družinskem krogu in v teh 
čudnih časih ne pozabite na ljudi, ki jih imate radi in so zdaj sami.
Želimo vam lepe praznike in srečno novo leto!  

8. b8. b

So dnevi in trenutki polni sreče in miline,
ko radostni oči zapremo in si tiho zaželimo: da ne mine.
Vse kar je slabo, z Novim letom naj zbledi!
Vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane!
Naj v miru sreča nežno vas objame!  
V prihajajočem letu vam želimo predvsem veliko novega znanja, 
druženja s prijatelji, zdravja, 
razumevanja, medsebojne ljubezni in topline.

8.b8.b

TOPLINI VSA VRATA
NAJ BOŽIČ ODPRE, 
NAJ SREČNO OBDOBJE 
ZA VAS SE PRIČNE.
A LETO PRIHODNJE
NAJ LE ZDRAVJA VAM DA.
NAJ BO TAKŠNO, 
KI NE JOČE IN TRMARI, 
ČE SE DAN POKVARI.
NAJ SE DOBRA VOLJA KREPI,
USPEH NAJ SE MNOŽI 
IN SMEH IZBRIŠE NAJ
VSE ŽALOSTNE SLEDI.

Lana Behin

Mihael Hlade

Maša Zorman



9.a9.a

Čas, ko zvezda se utrne, stare vse poti zagrne, nove z upi tlakovane, vir so sreče nasmejane.
V teh težkih časih vam želimo, da poskrbite zase, kolikor je to le mogoče. Da te dni preživite z nasmeš-
kom na obrazu in ljubljenimi okoli vas. Da bo vaš dom v prazničnem vzdušju, poln božičnih okraskov in 
pisanih lučk. Naj vam COVID tega ne uniči. Ostanite v leti 2021 zdravi in nasmejani!
 

9. b9. b

V prihajajočem novem letu si želimo, da:
• na svetu ne bi bilo več diskriminacije ,
• bi med ljudmi vladali ljubeči odnosi ,
• bi ljudje, ki jim je denar na prvem mestu, odprli svoje oči in videli, kaj je  najpomembnejše v živl-
jenju,
• bi se vrnili v normalno življenje in bi se spet družili s prijatelji, ki jih najbolj pogrešamo.
Vesel božič in srečno novo leto!



UREDNIŠKI ODBORUREDNIŠKI ODBOR

Anemari Graber, 9.a

Lina Mihajlović, 9.b

Aisha Blakaj, 8.a

Ajda Mihajlović, 7.b

Taj Čepe, 7.b

Matej Brecl, 7.b

Žiga Pesrl, 7.b

Lana Bone Lavrenčič, 6.a

Naslovnica: Melany Filipa Dell, 8.b
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