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OMG! Moje ime je Zvitorepka. Rada se igram z baloni. 

In samo za vas sem se vrnila iz svojega brloga, ki je poln 

balonov. Se vprašujete, zakaj je poln balonov? Zato, ker 

sem praznovala sedmo obletnico obstoja. Imela sem 

super mega zabavo, kjer je bilo polno norih stvari. 

Polno jedače in pijače, okraskov, sladkarij in znanih 

obrazov. Tam je bil moj lisjak, postaven sixpacker  

Mišica, ki mi je prinesel sedeminsedemdeset balonov. 

Skoraj me je odneslo v višave. Od njega pa sem dobila seveda prav toliko 

poljubov. Sladko!!! Povabljeni pa sta bili tudi moji najboljši prijateljici volkulja 

Magdalena in veverica Mica pa še več drugih divjih živali. No, bilo je noro. 

Edino, kar zares obžalujem, je to, da ni bilo vas, mojih dragih bralcev Zvitih 

novic. Pa saj še bodo zabave, na katerih pa res ne smete manjkati. Namesto 

zabave vam tako danes ponujam zabavno branje. Uredniški odbor Zvitih novic 

je pripravil posebne, razigrane E-Zvite novice. Vsak član je dobil prazne strani 

šolskega časopisa z nalogo, da jih napolni po mili volji. Tako so nastali 

naslednji prispevki, ki tvorijo mozaik, ki smo ga poimenovali OMG! 

Razigranke. Na naslednjih straneh se vam torej predstavljajo učenci, ki 

sestavljajo uredniški odbor Zvitih novic.  
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RENEJEVE RAZIGRANKE!   
Sem Rene Črešnar, verjetno me tako ali tako vsi poznate ... Moje 

življenje je glasba oz. harmonika. Igram diatonično harmoniko, 

kromatično, klavirsko, klavir, bas kitaro, kontrabas pa tudi kitaro. 

Od teh naštetih mi najbolj leži diatonična harmonika. Problem je 

le, da v Lovrencu ni takšnih muzikantov, zato sem zaradi tega 

posebej razočaran, ampak upam, da bo v prihodnosti takšnih 

muzikantov vedno več. Imam pa tudi veliko vzornikov. Na 

diatonični harmoniki mi je najljubši Denis Novato, na kitari 

Renato Verlič, na kontrabasu Mik Sos, na kromatični harmoniki 

Richard Galliano in na klavirju Richard Cleyderman. Treba je 

povedati, da imam tudi na športni strani vzornika, in sicer Lionela 

Messija, ki je odličen nogometaš. Pri vzornikih bi izpostavil 

Renata Verliča, ki me je s kitaro že trikrat spremljal na 

Avsenikovem tekmovanju, tam pa sem vsako leto dobil zlato 

priznanje, tudi letos sem ga. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

                          

 

  

                       

                 RENATO VERLIČ                                                                             

                                                                                                                     DENIS NOVATO 
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Ah, upam, da bo še veliko tako zanimivih tekmovanj. Tudi sam sem osvojil že veliko nagrad 

na različnih tekmovanjih. Tudi letos imam veliko načrtov glede tekmovanj. Najpomembnejše 

tekmovanje v Sloveniji je Zlata harmonika Ljubečne. Na tem tekmovanju sem dobil kar 

dvakrat zlato plaketo in enkrat srebrno.  

Tovrstna tekmovanja so zelo zanimiva, saj na vsakem tekmovanju spoznam novega prijatelja 

ali prijateljico. Na harmoniko igram vse, razen metala, roka … Nisem še poskusil, če gre 

zaigrati tudi kakšno od Justina Biebera, ki ima zelo popularne komade. Ali pa tudi kakšno od 

skupine One Direction.  Ah, za takšne komade bom še prisiljen malo počakati, saj harmonika 

ni dovolj dodelana za takšno glasbo. Počakati bom moral še kakšnih 110 let, da bodo v 

harmoniko vgradili tudi kitaro, bobne, činele ... Skratka, srčno upam, da se zraven mene še 

kdo odloči za ta zanimiv inštrument.                                                                                     

Kot ste opazili, sem velikokrat v narodni noši, ki je precej draga stvar. V njej mi je precej 

neprijetno saj je vročina ubijalska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 P. S.  Ne poskušajte doma! 
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VIKTORIJINE RAZIGRANKE!   
Zgodba bo govorila o fantu po imenu Nick. V življenju se mu je zgodilo 
toliko, toliko stvari, da bi lahko govoril celi dan, celo noč, pa še ne bi 
mogel povedati vsega. V življenju je imel vzpone in padce, včasih je 
življenje kar letelo mimo njega. Situacije je včasih izkoristil slabo, včasih 
predobro, včasih pa mu je celo uspelo.  
 
Nick je zelo lep postaven fant. V šoli je zelo popularen, saj igra 
nogomet. V njem je zelo dober in vidi se, da je bil rojen zanj. Glede na 
vse, kar ima, bi bil lahko nesramen in važen fant, vendar je prav 
nasprotno. Prijazen je in najraje se druži s tistimi šibkimi. En od teh 
fantov je Rayen, ki je njegov najboljši prijatelj. Zelo pameten, zabaven 
in majhen fant. Nick ima najlepšo punco na tej šoli. Ima blontne lase in 
je zelo postavna. Par sta že skoraj eno leto in sta si kot usojena. Za 
Nicka pa se bliža zelo pomemben dan. Na prijateljsko tekmo pride nekakšna “komisija”, ki bo 
določila, če je vreden štipendije ali ne. Dobro ve, da če jo hoče dobiti, bo moral zelo, zelo 
garati. Prišel je dan tekme. Nick se je zelo dobro pripravljal in vedel je, da lahko dobi 
štipendijo. Tekma se je že skoraj začela, ko mu je njegovo dekle zaželelo srečo. Nicku se je 
zdelo zelo čudno, saj je zgledala zelo žalostno. Vprašal jo je, kaj je narobe, a mu ni 
odgovorila, a on je vztrajal. Končno mu je povedala in mu priznala, da je noseča in da je on 
oče. Sodnik je pisknil in on je moral v igro. Začel je igrati, a je spustil žogo in odšel za njo. S 
tem je naredil pomembno odločitev in zapravil vse možnosti za športno kariero. 
Čez 10 let! 
Nick se je poročil in kljub temu, da se pred 10 leti ni mogel izšolati, je srečen. Ima čudovito 
hčerko po imenu Tiffany in še vedno je noro zaljubljen v svojo ženo, s katero pričakujeta 
drugega otroka. 
 
Tudi v naši mladosti moramo sprejeti pomembne odločitve, ki lahko za vselej zaznamujejo 
naše življenje.  
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MATIČEVE 

RAZIGRANKE!   
Intervju z učiteljico Matejo Žerjav o 

predstavi ŠMEKSI LJUBEZEN gledališke 

skupine Smrk-AV-ci. 

ZVITE NOVICE: Kakšna se vam je zdela 

predstava? 

UČITELJICA MATEJA: Predstava se mi je 

zdela fenomenalna, predvsem zaradi 

igralcev, ki so svoje delo opravili 

profesionalno. Bila pa je tudi kar dolga. Vesela sem, da so zdržali 80 minut tudi prvošolčki. To 

zopet potrjuje, da so igralci res odlično opravili svoje delo in pozornost ni padla. 

ZVITE NOVICE: Koliko ur ste porabili, da ste se pripravili? 

UČITELJICA MATEJA: Sploh nisem štela, ker jih je bilo ogromno, tam okoli stotice. 

ZVITE NOVICE: Koliko učiteljev je pomagalo postaviti predstavo na oder? 

UČITELJICA MATEJA: Veliko. V največjo pomoč mi je bila učiteljica Slavica, ki je bila moja 

desna roka. Pri glasbenih točkah je pomagala učiteljica Jasmina, scena pa je delo učiteljice 

Irene Kosanič. 

ZVITE NOVICE: Kdo vam je dal idejo, da bi naredili prav to predstavo? 

UČITELJICA MATEJA: Ja, učenci so sami želeli, da bi bila predstava povezana z ljubeznijo. 

ZVITE NOVICE: Ali se bo predstava še večkrat odvijala? 

UČITELJICA MATEJA: Težko je iti z njo kam ven, ker je potrebno seliti sceno, naročati prevoz, 

ker je igralcev 24. Drugače pa bi želela, da bi jo še kdaj zaigrali v Lovrencu. 

ZVITE NOVICE: Ali boste nastopili na kakšnem tekmovanju? 

UČITELJICA MATEJA:  Smo že na srečanju gledaliških skupin v Rušah. 

ZVITE NOVICE: Kako mislite, da se boste odrezali na tekmovanju? 
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UČITELJICA MATEJA: Žal nikoli nimamo prave konkurence, ker smo stalno v kategoriji z 

mlajšimi učenci, s katerimi nismo primerljivi. Tako žal ne vem, kako dobri smo. 

ZVITE NOVICE: Ali se je zgodila kakšna anekdota? 

UČITELJICA MATEJA: Bilo jih je veliko. Najhuje je bilo to, da sta Jan in Matic, ki sta se morala 

mečevati v prizoru v grobnici, zlomila meča že pred premiero in to ne enkrat. 

ZVITE NOVICE: Kateri prizor vam je bil najbolj všeč? 

UČITELJICA MATEJA: Vsak po svoje, vsi so bili posebni in drugačni. 

ZVITE NOVICE: Kaj vam je bilo najmanj všeč? 

UČITELJICA MATEJA: Najmanj mi je bilo všeč, ko je bilo igre konec. 

ZVITE NOVICE: Hvala, da ste mi odgovorili na vsa vprašanja. 

Tudi sam sem nastopal v predstavi in mi je bilo zelo zanimivo in zabavno. ;D 
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In še Tadejev dodatek.  

Ali je sploh pomembno, punčka?   

Vsi že morda poznate Povodnega moža, a ne? No, morda se vam bo to zdelo še bolj 

zanimivo.  Vse se je začelo, ko sem prišel v 7. razred. Potem pa se je nekega dne zjutraj 

začela predstavitev izbirnih predmetov v avli šole. Med vsemi predmeti sta me najbolj 

navdušila francoščina in gledališki klub. Sprva sem mislil, da bo to zelo lahko, potem pa so se 

pojavile ocene in vse skupaj je začelo dobivati ritem.  

Pri gledališkem klubu smo prvi dan vpisovali, kdo je prisoten in kdo ni. Čez nekaj časa pa smo 

si tudi izmislili ime:  

SMRK-AV-CI, igra pa je dobila 

naslov Šmeksi ljubezen - in 

živeli so srečno do konca svojih 

dni … Seveda so sledile vloge in 

za tem tudi piflanje besedila. 

Ko smo se vsi naučili svoje 

vloge, je rekla učiteljica Mateja: 

˝Ti pridi danes, ti pridi 

pojutrišnjem in ti pridi 

naslednjo sredo, da bomo 

odigrali vaše vloge in ugotovili, 

kdo zna in kdo ne!˝. 

Skoraj vsi smo dobili eno in 

edino oceno - 5. Ful smo znali besedilo. 

Kar naenkrat pa se je reklo, da bomo vsi, ki nastopamo, to pokazali v kulturnem domu pred 

skoraj vsemi Lovrenčani! Vem, kaj si mislite: ˝Jooooooooj, to je tako grozno!˝ Ampak povem 

vam, to sploh ni bilo tako strašno. 

Prišel si na oder, odigral, kar si moral in se odpravil z odra. Tako preprosto! Seveda, če znaš 

igrati.  

No, ko smo že pri nastopanju, priznam, da me je bilo strah, ko sem prišel na oder. Ampak po 

prvih besedah je trema že izginila. Moj najslavnejši stavek je bil: ˝Ali je sploh pomembno, 

punčka?˝ 
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Nekega dne pa nam je učiteljica Mateja povedala, da smo povabljeni v Ruše na tekmovanje 

gledaliških skupin. 

V sredo, 13. Marca, smo odšli v Ruše v kulturni dom na generalko. Nastop pa je bil v petek, 

15. marca. Vse je šlo kot po maslu, imeli pa smo manjše tehnične težavice. Te tako 

imenovane ˝težavice˝so bile na primer … Se še spomnite slavnostnega groma in tistega 

mojega krika: »Muhahahah!?˝ No, tega v Rušah ni bilo. Zato sem se malce zmedel. Hvala 

bogu, da obstajajo šepetalci! Imeli pa nismo samo tehničnih težav. Tudi Zala in Ajda sta 

malce zašli iz tira. Celo šepetalka Tamara v zaodrju se je izgubila v scenariju. Brez šepetalke, z 

dramo na odru, ali je še sploh kaj, kar lahko gre narobe?! Na srečo na naši šoli poznamo 

junaško, celo profesionalno šepetalko: učiteljico Venčeslavo Rakovnik! Zaradi njenega 

junaštva sta bili Zala in Ajda rešeni in igra je lahko tekla naprej!  

V zaodrju smo se zabavali (seveda na 

generalki) in se tudi smejali. Ah! Nekaj 

sem pa le pozabil omeniti. Kako smo 

sploh prišli do Ruš! No, tako kot vsak 

drug občan pride kamorkoli – z rednim 

avtobusom. Po generalki pa nam je 

uslužbenec v kulturnem domu odprl 

vrata v nekakšno majhno stanovanje. 

Tam, ah tam smo se šele zabavali! Našli 

smo bobne, žetone za poker in 

najpomembneje, mizo za poker!  

Jan se je očitno malo dolgočasil in si 

rekel, da gre malo raziskovat. Odprl je 

stranska vrata in rekel: ˝Alo, to je ja miza 

za poker!˝ Ko je Jan to izrekel, sta 

seveda Gal in Žan takoj prihitela in se 

začudila. Potem so vzeli karte in se 

malce poigrali. Veste kaj? Dovolj je tega, 

ne bom vam več razlagal, kako smo 

uživali, ker vem, da se vam očitno ne da 

več brati.  

Upam le, da ste uživali v branju naše 

gledališke dogodivščine. 

PEACE! 
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ELENINE RAZIGRANKE!   

Galaksija 

To je velikansko, gravitacijsko, vezano nebesno telo, ki je sestavljeno 

iz zvezd, plinov, medzvezdnih snovi ... Zvezde, plini in medzvezdni 

prah sestavljajo 10 %–20 % galaksije. Galaksije se ‘‘razvijejo’’ iz 

protigalaksij.  

 

 

 

Galaksije so lahko pritlikave do deset milijonov 

zvezd ali velikanske do bilijona zvezd. V vidnem 

vesolju je verjetno več kot 100 milijard galaksij in 

7 bilijonov pritlikavih galaksij. Premeri večine 

galaksij so 1000 do 100.000 parsekov, med seboj 

pa so oddaljene milijon parsekov. 

 

 

Opazovalni podatki nakazujejo, da v jedrih nekaterih ali 

celo vseh galaksij ležijo supermasivne črne luknje. Verjetno 

so glavni vzrok za aktivna galaktična jedra, ki so jih našli v 

sredici nekaterih galaksij. Tudi naša galaksija v svojem 

jedru gosti vsaj eno takšno telo.  

 

 

 

Leta 1610 je Galilei s pomočjo svojega daljnogleda opazoval svetel pas 

na nočnem nebu, znan kot Rimska cesta. Ugotovil je, da je sestavljen iz 

ogromnega števila šibkih zvezd.  

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Lega
http://sl.wikipedia.org/wiki/Lega
http://sl.wikipedia.org/wiki/Supermasivna_%C4%8Drna_luknja
http://sl.wikipedia.org/wiki/Supermasivna_%C4%8Drna_luknja
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktivno_galakti%C4%8Dno_jedro&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/1610
http://sl.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://sl.wikipedia.org/wiki/Daljnogled
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rimska_cesta_%28galaksija%29
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Kant je leta 1755 v razpravi, ki je temeljila na Wrightovem zgodnejšem delu iz leta 1750, pravilno 

razmišljal, da bi lahko bila galaksija vrteče telo z velikim številom zvezd, ki jih držijo skupaj 

gravitacijske sile, podobne silam v Osončju, vendar veliko večjih jakosti. Takšen kolut zvezd bi od 

znotraj videli kot pas na nebu. Kant je domneval tudi, da bi lahko bile nekatere vidne meglice 

samostojne galaksije. Wright in Kant sta sklepala, da leži Sonce v središču takšnega zvezdnega 

sistema z obliko okrogle plošče.  

Galaksije so treh tipov: eliptične, spiralne in nepravilne. Galaksije je razvrstil v prvo uporabno obliko 

Hubble leta 1936. Njegovo razvrstitev galaksij uporabljamo še danes. Ker njegova razvrstitev v celoti 

temelji na vizualnem izgledu, ne upošteva drugih pomembnih lastnosti galaksij, kot je stopnja 

nastanka zvezd (galaksije z zvezdnimi izbruhi) ali dejavnost v jedru (aktivne galaksije). Naša Galaksija 

je po vsej verjetnosti velika spiralna galaksija s prečko s premerom 30 kiloparsekov, oziroma 100.000 

svetlobnih let. Vsebuje okoli 300 milijard zvezd, njena skupna masa je okoli trilijon Sončevih mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gremo na delo! :D 

Kaj sploh je galaksija? 

Iz česa je sestavljena? 

Koliko parsekov so galaksije oddaljene med seboj? 

Ali ima tudi naša galaksija kakšno črno luknjo? 

In še zadnje vprašanje. Katere tri oblike galaksij poznamo? 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://sl.wikipedia.org/wiki/1755
http://sl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Wright_%28astronom%29
http://sl.wikipedia.org/wiki/1750
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sila
http://sl.wikipedia.org/wiki/Oson%C4%8Dje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Meglica
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Elipti%C4%8Dna_galaksija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spiralna_galaksija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nepravilna_galaksija&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Edwin_Powell_Hubble
http://sl.wikipedia.org/wiki/Edwin_Powell_Hubble
http://sl.wikipedia.org/wiki/1936
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hubblova_razvrstitev_galaksij
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nastanek_zvezd&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nastanek_zvezd&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Spiralna_galaksija_s_pre%C4%8Dko
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=1_E20_m&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Svetlobno_leto
http://sl.wikipedia.org/wiki/Svetlobno_leto
http://sl.wikipedia.org/wiki/Milijarda
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trilijon
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trilijon
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REBEKINE RAZIGRANKE!   

BARVE - NJIHOV POMEN 

 

Ste se v življenju že kdaj vprašali, kaj pomeni barva, ki jo 

imate radi? 

Seveda! Vem, da ste se ... : D 

 

Človekovo razpoloženje je marsikdaj odvisno od barve, ki jo 

nosi, mnogokrat so barve prav tiste, ki ustvarjajo dobro 

razpoloženje in počutje. 

 

 

RDEČA - ljubezen, spolnost, strast, ki jo označuje močna agresivna barva, ki kaže tudi na izziv. 

Te barve se izogibajte, kadar kupčujete, podpisujete pogodbe in opravljate diplomske naloge 

in izpite.  

 

ČRNA - dopustiti, da nekaj gre. Ta barva je močna in samozavestna, nosite jo, če želite 

narediti dober vtis, vendar jo dopolnite z žlahtno barvo in 

nakitom. 

 

MODRA - zdravje, zdravljenje, sproščanje uma in duha ter 

umirjeno razmišljanje. 

 

BELA - navdih, modrost, uvid, dopušča vse novitete. 

 

VIJOLIČNA - šale, zabave, druženje, vendar ustvarja notranji mir 

in ravnovesje. 

 

ORANŽNA - učenje, izobraževanje, raziskovanje, ugoden vpliv na 

ljudi. 

 

ROZA - romanca, lepota, otroci. Barva, ki prinaša željo po urejenem domu, umirjenost na 

čustvenem področju in željo po družini. V hiši naj bi bil vsaj en prostor v odtenku roza in 

vijolične ter bele barve v kombinaciji. 
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RUMENA - zavist, laži, neiskrenost. Barva, ki agresivno kaže na nevoščljivost in zaprtost pred 

ljudmi. 

 

RJAVA - umirjena barva, izraža željo po umiku, vendar v kombinaciji z zlato in svetlejšimi 

odtenki nakazuje prav nasproten učinek. Je lahko elegantna in igriva ter nevtralna. 

 

ZELENA - nevtralnost, umirjenost, samospoštovanje in spoštovanje drugih. 

 

ZLATA - razsodnost, umirjenost, samozaupanje, kar pomeni najvišjo stopnjo razumnosti in 

moči. Je tudi barva, ki zaznamuje pomoč drugim. 

 

Nekateri skozi barve izražajo točno to razlago, nekateri pa se še vedno skrivajo za barvami, 

kar pomeni, da jih med seboj pomešajo, tako da ni jasne barve in tudi ne pravilne razlage. 

 

Vsak pa ima tudi svoja najljubšo barvo. Pa poglejmo za nekatere. 

 

Maja: Črna. Ker me pritegne ter do nekoga čutim sovraštvo, ki gori v meni. 

Marcel: Zelena. Kar tak! 

Učiteljica Mateja: Rdeča! Saj odseva moj karakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdaj  pa se še sami pozanimajte, katera barva vam je pisana na kožo in katera vas najbolje 

opiše. 
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MAJINE RAZIGRANKE!   
Ljubezen na hitro <3   

 

Ljubezen je včasih slepa, da še sam ne veš, kako in kdaj … 

Včasih pa pride kar sama od sebe, tedaj čutiš nekaj v trebuhu in 

to so “majčkeni metuljčki”. Ta trenutek se meni osebno zdi zelo 

čaroben in očarljiv. 

Seveda me zanima tudi vaše mnenje, kaj menite o ljubezni. 

Rebeka: Ljubezen je zame nekaj zelo lepega in to je zame najlepše čustvo. 

Rok: Zame je to, kakor bi pojedel en košček čokolade. 

KLARA: Leta v ljubezni niso pomembna! 

MANJA: Meni se to zdi lepa stvar. 

No, to je pa nekaj čudovitih besed, ki so jih povedali vaši ter naši prijatelji za vas in nas, zdaj 

pa bo še svoje mnenje povedala učiteljica Mateja Žerjav. 

Mateja Žerjav: Ljubezen, to je edina stvar na svetu, za katero se splača živeti; najlepši 

občutek je, ko čutiš ”mravljice v trebuhu”. 

 

                        

Živiš zato, da ljubiš ter ob slabih trenutkih preklinjaš. 

Ampak to ni pravo življenje; življenje si ustvariš sam, 

kakršnega si želiš in kakršno  hočeš. Nihče ne odloča 

namesto tebe oz. sploh ne sme, ker svoje življenje 

ustvarjaš sam. 

 

Zdaj pa še ena pesem za vse nas. 

 

Če bos klical drugo, 
se ti bom odrekla. 
Kar meni je oddano, 
vaju bo zapeklo. 
Nem boš brez besed,                         
ki meni so zvenele.                                  
Skrival boš oči, 
v njih spomin preži. 
Kako naj ti razkuštra, 
razkuštrane lase? 

Če ti poljub pripenja, 
v mojih se utopi. 
Dlje kot bo iskala, 
bolj me bo poznala. 
In tam, kjer jo boš čakal, 
ustavi jo moj jok 
in moja nora grožnja. 
 

 

To bi naj bilo vse za danes, se vidimo spet, pa caw caw!!! 
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ROKOVE RAZIGRANKE!                                                                                                    

Začeli bomo takole. Ali ste se kdaj vprašali, kaj je sploh ljubezen na 

lotu? Če vas zanima, kaj je to, imate pred vami strokovnjake, ki vam 

bodo pojasnili vse o tem, kaj je ljubezen na lotu. Igrale bodo 

naslednje osebe: Dolores, Nina, Urška, Kevin, Marko in Zvite novice. 

Zvite novice: No, torej, zdaj lahko začnemo. In kot prva bosta nam 

Dolores in Marko povedala, kaj je sploh ljubezen, ker sta srečno 

zaljubljena. 

Dolores: Am, ljubezen je nekaj lepega v našem življenju in ko se 
zaljubimo, čutimo metuljčke v trebuhu. 
Zvite novice: Kaj pa ti misliš o ljubezni, Marko? 
Marko: Kot prvo bom povedal, da mojo Dolores zelo ljubim. Kaj pa 
bi bila ljubezen? Je ena romanca v mojem kratkem življenju. 
Zvite novice: Aha. Dolores, a si slišala svojega Mark? In ko si ravno rekel romanca. Kaj bi 
lahko bilo to, Nina? 
Nina: Romanca je, ko nekajkrat ljubiš, nekajkrat pa spet ne. Tako da jaz mislim, da Marko ni 
zaljubljen v Dolores. 
Kevin: Nina, prosim, ne žali mojega prijatelja, ker drugače bom jaz tebe žalil, sploh pa nismo 
pri romanci, ampak kaj je ljubezen na lotu. 
Zvite novice: Kevin ima prav, sploh nismo pri romanci, ampak smo pri ljubezni na lotu. No, 
zato nam Urška ti razloži, kaj bi to bilo. 
Urška: Hm, ljubezen na lotu je, da ko nekoga pogledaš in sta si v istem trenutku oba všeč. 
Zato se reče ljubezen na lotu, ker je skoraj enako kot pa ljubezen na prvi pogled. 
Dolores: Mislim, da ima Urška prav, saj sva se midva z Markom zaljubila na prvi pogled oz. 
Marka sem dobila na lotu. 
Marko: Dolores ne pretiravaj, saj ni bilo točno tako. 
Nina: No, no … In zdaj vidiš, moja ljuba Dolores, Marko te preprosto ne mara in to je to. 
Zvite novice: No, koliko ste pa stari? Pridite kmalu k pameti, saj Urške in Kevina ne pustite 
niti do besede! 
Kevin: Ja, saj imate prav, sploh pa mene to ne zanima. Ljubezen ni zame, če kaj ljubim, je to 
nogomet. 
Urška: Ta tvoj nogomet!!! Kaj pa, če ti jaz rečem, da ko sem te prvič 
zagledala, sem se zaljubila vate. 
Zvite novice: Kevin, se ti sploh zavedaš, da ti je Urška izpovedala 
svojo ljubezen do tebe!? Kaj boš odgovoril na to? 
Kevin:a Očitno ima Urška domišljijo, kot je ljubezen na lotu.    
Dolores : Kevin, zdaj vidiš, kako fajn je imeti nekoga, ki te zna ceniti. 
Zvite novice: In prišli smo do zaključka, da je ljubezen na lotu nekaj 
lepega. Tako sta se spoznala Urška in Kevin, ki sta se glede na to 
zgodbo resnično ljubila. Kevin je dal nogomet na drugo mesto. Ampak na žalost je Dolores 
ugotovila, da Marko ni zanjo in sta se razšla. In kaj je ostalo Nini? Ona je znala samo kritizirati 
zaljubljence. 
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BREDINE RAZIGRANKE!                                                                                                    

KO DOLGČAS MI JE FUL, V ROKE VZAMEM COOL ,            

ČE PA ME ŠE TO NE RAZVEDRI, POTEM PA  

SMRKLJA POMAGA MI. ;) 

 
 

COOL in SMRKLJA sta najstniški reviji. ;D  

 

Smrklja ... v njej je bilo zadnje čase največ člankov o One Direction, drugače pa so v 

reviji horoskopi, rešitve za najstniške težave, zvezdniki, ljubezenski testi ...  

 

Cool ... v njem najdemo resnične najstniške zgodbe, teste, trače zvezdnikov in 

popularne najstniške stvari ... 

 

V obeh revijah pa je veliko posterjev in daril. Moji najljubši plakati so plakati od One 

Direction, najljubša darila pa kakšne maskare ali 

laki. ;) 
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Tukaj pa sta še testa iz Coola! :) 

Kaj ti pomeni več: ljubezen ali prijateljstvo? 

 

1. Pravi prijatelji ostanejo za vedno, ljubezen pa je minljiva. Kaj ti meniš o tej trditvi? 

● Delno se strinjam, odvisno seveda od prijateljev in od ljubezni.  2 točki 

● Če je ljubezen prava, potem ni minljiva.  3 točke 

● S trditvijo se popolnoma strinjam.      1 točka                             

  

2. V petek zvečer se obeta fenomenalna žurka. S kom greš tja? 

● S svojim/o fantom/punco. 3 točke 

● S prijatelji in s sošolci.  1 točka 

● Ne vem, kdor bo pač imel čas ... 2 točki 

  

3. Tvoj/a dragi/a te povabi na romantično večerjo v dvoje s svečami. Kaj storiš? 

● Veselim se in že zares komaj čakam.  3 točke 

● Upam, da se bova imela fajn. 2 točki 

● Predlagam, da večer nadaljujeva v kafiču ali diskoteki. 1 točka 

  

4. Tvoj najboljši prijatelj ne mara tvoj/ega punce/fanta. Kako rešuješ zaplete? 

● S tem se sploh ne ukvarjam. 2 točka 

● Trudim se, da bi si postala vsaj malo bolj simpatična. 3 točke 

● Verjetno bo treba zamenjati fanta/punco! 1 točka 

  

5. Najboljši prijatelj ti zaupa, da te punca/fant vara. Komu verjameš? 

● Prijatelju, saj je najboljši prijatelj in se mi gotovo ne bi zlagal. 1 točka 

● Pogovorim se s punco/fantom in ugotovim, kdo ima prav. 2 točki 

● Z obema se dobro pogovorim in se šele potem odločim, komu verjeti.  3     točke 

Rezultati: 

Od 5 do 8 točk: 

Absolutno daješ prednost prijateljstvu. 

Prijateljstvo je zate daleč na prvem mestu. Po tvojem so prijatelji zate veliko več vredni kot 

ljubezen. Morda je razlog v tem, da doslej še nisi srečal/a prave ljubezni ali pa si se venomer 

opekel/a. Ampak ljudje pravijo, vse ob svojem času! 

Od 9 do 12 točk: 

Veliko ti pomenita in ljubezen in prijateljstvo. 

Poskušaš najti pravi kompromis med prijateljstvom in ljubeznijo. Zavedaš se vrednot 

obojega. Najbolj idealno je, če se vsi med seboj dobro razumete in lahko tako veliko prostega 
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časa preživiš v skupni družbi prijateljev in svoje/ga izbranca/ke. Ampak kaj, ko le ni vselej 

tako! 

Od 13 do 15 točk: 

Največ ti pomeni ljubezen. 

Ljubezen je zate prav gotovo na prvem mestu. Prava ljubezen odtehta vsako prijateljstvo. Če 

moraš izbirati, zate sploh ni dileme. Lepo je že, če je človek zaljubljen, vendar ne pozabi, 

pravo prijateljstvo je tudi nekaj vredno! 

 

Kakšna oseba si v LJUBEZNI? 

 

1. Ob besedi ljubezen najprej pomisliš na? 

a) Nepotrebno zadevo. 

b) Lepo pravljico. 

c) Telesno privlačnost. 

 

2. Kako bi na plaži pritegnil/a pozornost nasprotnega spola? 

a) Podaril/a bi mu/ji školjko. 

b) Z oprijetimi kopalkami. 

c) Prikazal/a bi eleganten skok v vodo. 

 

3. Kadar greš iz kina in se film po navadi zaključi s srečnim koncem, je to ...? 

a) Obstaja možnost. 

b) Ni nobene realne osnove. 

c) Obožujem srečne konce. 

 

4. Tvoj najboljši prijatelj si je našel partnerja. 

a) Upam, da ne bo pozabil na prijatelje. 

b) Ga bo že srečala pamet in se bo vrnil. 

c) Želim jima vso srečo. 

 

5. Kaj najprej opaziš na nasprotnem spolu? 

a) Zanimiv je predvsem njegov/njen karakter. 

b) Všeč mi je njegov/ njen nasmeh. 

c) Všeč mi je postava. 

 

6. Kaj ti je v zvezi najpomembnejše? 

a) Da nama drugi zavidajo. 

b) Medsebojno zaupanje. 

c) Dokazovanje ljubezni. 
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7. Česa te je v zvezi najbolj strah? 

a) Da me bo partner zapustil. 

b) Partnerjeva prevelika pričakovanja. 

c) Da se nikakor ne bova ujela. 

 

8. Na sprehodu vaju ujame sneg. Kaj storiš? 

a) Pripravim se za kepanje. 

b) Ponudim mu/ji toplo roko. 

c) Uživava v dolgem sprehodu. 

 

9. Partner ima veliko prijateljev. Kaj praviš na to? 

a) Sem vesela, da je tako družaben/a 

b) Partner je samo moj. 

c) Ni mi najbolj všeč, ampak se strinjam. 

 

10. Prijatelju/prijateljici si všeč, kaj boš storil/a? 

a) Razložil/a, da je to le prijateljstvo. 

b) Mogoče pa bi ta zveza le uspela. 

c) Treba je poskusiti, da lahko veš. 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

a) 2 1 2 3 1 3 2 2 1 1 

b) 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 

c) 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 

 

 

Rešitve: Seštej vse točke in preveri, kakšna oseba si v ljubezni! 

 

   OD 1 DO 11 TOČK :                                                                OD 12 DO 21 TOČK :                             

 

        ROMANTIK                                                                             LJUBOSUMNEŽ 
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KLARINE RAZIGRANKE!                                                                                                    

 

SOMRAK 

Je romantično-fantazijska serija za vse, ki radi gledajo vampirje 

in volkodlake. Izšlo je 5 delov. 

 

KVIZ 

1. S čim se prehranjuje družina Cullen? 

a) S človeško krvjo. 

b) Z živalsko krvjo. 

c) Z vampirskimi kosmiči. 

 

2. Kdo je Renesmee?                

a) Igralka Gleea. 

b) Mama Jacoba. 

c) Hčerka Belle. 

 

3. V katerem delu postane Bella vampir? 

a) V Mrku. 

b) V Jutranji zarji 1. 

c)  V Mladi luni. 

 

4. Kdo so Volturiji? 

a) Sovražniki Cullenovih. 

b) Člani skupine 1D. 

c)  Igralci serije HOW I MEET YOUR MOTHER. 

 

5. Kdo je Alice?                                                            

a) Pevka. 

b) Sorodnica s severa. 

c)  Edvardova sestra. 

 

6. V kaj se spremeni Jacob? 

a) V mačko. 

b) V volkodlaka. 

c) V čivavo. 
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MANJINE RAZIGRANKE!                                                                                                    

 

DNEVI SKOZI OČI NAJSTNIKOV
 

PONEDELJEK: SOVRAŽIM PONEDELJEK!!! Po dolgem razigranem 

vikendu sledi PONEDELJEK, ki ga nihče ne mara, saj se začne šola. Šole pa 

nihče ne mara, saj nam v šoli težijo učitelji, pa še hitro moramo vstajati! :’(
 

            
 

 

TOREK: MALO BOLJŠE, AMPAK ŠE VEDNO SLABO!!! Po groznem 

ponedeljku je na vrsti TOREK. Že tako je hudo, da imam nauk o glasbi in 

klavir, zdaj je tu še šesta ura     glasba. V šoli sem do 16.30, si predstavljate? :(
 

                      
 



 OMG!  
RAZIGRANKE 

OMG! RAZIGRANKE E-Zvite novice maj 2013 
 Časopis OŠ Lovrenc na Pohorju 

  

21 

 

 SREDA: PA SMO ŽE NA POLOVICI ŠOLE, JUHU :! Po napornih dveh dneh 

sledi milejša SREDA. V sredo ni na urniku matematike (vsaj jaz je nimam), 

gledališki klub čaka na nas. Kaj hočeš lepšega, razen dne brez naloge. 

Hahahaha ;)
 

      

 

 

 

ČETRTEK: MALO, MALO ŠE ... :) Za milo sredo sledi nervozen ČETRTEK. 

Komaj čakamo, da bo petek. Kajne? Moj četrtek je glasbeno obarvan, saj 

imam pevski zbor in klavir, pa še matematika je na urniku! Treba bo vzdržati in 

nervozno pričakovati petek.
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PETEK: PA SMO GA LE DOČAKALI!!!!!! :D Vse enako kot pri ostalih dneh, 

ko pa zazvoni zvonec, je šole konec, jupiii! Nekateri pa imamo še pozno pouk    

tisk, pri katerem sem vse to ustvarila za vas. Nato šele lahko zakorakamo v 

vikend.
 

 

             

 

SOBOTA: UŽIVANJE NA POLNO! ;D Skočili smo v vikend in fajn je, hahaha. 

Počnemo, kar hočemo in ne mislimo na šolo. Družimo se s prijatelji, hodimo 

na sprehode in podobno.
 

 

 

 

NEDELJA: DELI SE NA DVA DELA, DOPOLDAN IN POPOLDAN. Dopoldan 

se gleda televizija, igra računalnik ... Nato pa se začne popoldan in s tem 

spomini na šolo. Treba je narediti nalogo, se umiti in iti spat.
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NANINE RAZIGRANKE!                                                                                                    

 

Jensen Ackles & Leonardo Di Caprio 
 

 

Jensen Ackles igra v grozljivki Krvavo valentinovo. Leonardo Di 

Caprio pa je pravo nasprotje od njega, on igra v ljubezenskem 

filmu Titanik. Jensen je zelo izkušen igralec, star je 34 let, 

Leonardo Di Caprio pa je zelo vnet za igranje in igra zelo 

čustveno, star je 38  let. Jensen je po poklicu igralec. Leonardo 

pa igralec in producent. Kot sem že povedala, je Leonardo igral 

v filmu Titanic in ker je strasten igralec, je svojo  vlogo zelo dobro odigral. Jensen pa je svojo 

vlogo odigral malo slabše, vendar je film vseeno uspel in bil zelo gledan. Sama sem vendar 

raje gledala film Titanik, ker namreč obožujem ta film, vendar je tudi film Krvavo valentinovo 

dober, ampak je malce preveč krvavo zaradi Jensena. Oba filma sta prav dobra, vendar sama 

stalno raje pogledam film Titanic. :) 

    

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Leonardo Di Caprio 

                        Jensen Ackles                                       
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REBEKINE RAZIGRANKE!                                                                                                    

LJUBEZEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubezen je lepa, če jo čutiš v svojem srcu. Če nekoga ljubiš, mu kar povej. 

 

Ko imaš nekoga rad in čutiš, da ga ljubiš, 

to spoznaš šele, ko odide in s seboj odnese koščke tvojega srca. 

 

Lepe stvari so lepe, toda še lepše so, če jih delim s teboj. 

 

Ljubezen cveti v očeh kot zasanjana roža, 

in nežnost ima v dlaneh, ki žametno boža. 

 

Lepa ptička priletela, tole pismo mi je vzela in ga nesla v tisti kraj, kjer prebivaš ti sedaj. 

 

KRATKA ZGODBA 

Ena punca z imenom Eva je bila presrečna, bil je njen najsrečnejši dan. Morala je oditi v šolo, 

ampak se ji ni dalo, bila je živčna, ker bi morala oddati eno skrivnostno pismo. V njem je 

pisalo naslednje: 

Ko sem te prvič srečala, 

sem se ti nasmejala. 

Ko bi ti nekaj rada rekla, 

te ni od nikoder. 

Ko bi te poljubila, 

te že v daljavi vidim. 

 

Ko mu je Eva oddala pismo, ni bilo nič, videla ga ni nekaj dni. Po enem tednu ga je komaj 

videla, vprašala ga je, če je kaj narobe, rekel je, da ni. Povedal ji je, da je bil presrečen, ko je 

dobil pismo, po cele dneve je jokal. Izpovedala sta si ljubezen in srečno živela do konca svojih 

dni. 
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VERONIKINE RAZIGRANKE!                                                                                                    

♥PRIJATELJSTVO♥  
  

    

Prijateljstvo ne kritizira v uri nesloge. Preprosto sprejme prijatelja v objem in pravi: 

»Ničesar ne zahtevam, ničesar ne presojam, tukaj je moje srce: nasloni se nanj in se 

spočij!« 

 

PET STAVRI, KI JIH PRIJATELJ NE SME STORITI: 

- izdati skrivnosti, ki si mu jo zaupal, 

- se ti lagati, 

- te izdati, 

- ti prevzeti fanta oz. punco, 

- nikoli ne sme izklopiti mobilnega telefona. 
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Bina Štampe Žmavc: PRIJATELJSTVO 

 

Prijateljstvo se 

prijateljev dotika, 

od mezinca na nogi 

do besede z jezika. 

 

Zato boža in hrani 

in nikoli ne pika, 

s prsti počeše lase 

nežnejše od glavnika. 

 

Pravo prijateljstvo 

gore premika, 

ne more biti vprašaj, 

je le klicaj ali pika. 

 

Prijateljstvo se rodi, 

se smeji in mežika 

kot čudežno sonce 

izpod dežnika. 

 

Prijatelj je zato 

najlepša oblika sveta, 

ker jo naslika srce 

in se dotika - vsega! 

 


