
 

    

BLISK.COM 
številka 1, letnik I 

 

 

UREDNIŠKI ODBOR 

J E S E N  2 0 1 4  

HANNA KLOPČIČ-BROJAN – urednica 

ROK GOŠNIK, SVIT BRVAR, NIK FORTUNA, JURE SALOPEK – športni 

novinarji 

ZALA MAROLT, ALJA URANJEK, AJLA KAHRIMANOVIĆ, REBEKA JUVAN 

SUBOTIČ – kulturno uredništvo 

IRINEJ SLAPAL, REBEKA JUVAN SUBOTIČ – fotografa 

SARA RUSJAN, EDVINA DEDIĆ – urednici zabavnih strani 

 

 

UVODNIK 
Za nastajanje šolskega 

časopisa Blisk.com smo 

potrebovali dolge tri mesece, 

zato pa vam obljubljamo, da 

bodo naslednje številke na 

voljo prej, in sicer vsak drugi 

mesec. 
Naš časopis bo zanimiv, to 

vam obljubljamo že zdaj, 

vsebuje različne tematike, 

kot so šport, kultura, zabava 

in drugo. 

Vsi sodelujoči se ob pisanju 

in kreiranju člankov zelo 

zabavamo. Dali smo vse od 

sebe in srčno upamo, vam bo 

naša prva številka všeč.  

 

☺ 

 

Urednica Hanna K. Brojan  

8.c 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponovno je tu zimski čas in bližajo se praznični 

dnevi, zato se je v ponedeljek, 24.11.2014, na Osnovni 

šoli Venclja Perka odvijalo že tradicionalno 

sejmarjenje. 

Začelo se je ob petih in končalo okrog osmih. 

Bilo je zelo veselo in živahno. Starši so prihajali z 

otroki in kupovali piškote, ki so jih pred sejmarjenjem 

napekli starši in sorodniki. Odvijal se je tudi srečelov 

in vse srečke so bile dobitne. Nagrade so bile 

večinoma šamponi, majice, losjoni in dišave. 

Prodajali pa so se tudi izdelki učencev: božična trava, 

svečniki, domine, voščilnice in različni okraski. Šola 

je bila zelo lepo okrašena z drsalkami, ki smo jih na 

tehniškem dnevu prav tako naredili učenci. 

Namen sejmarjenja je bilo veselo druženje 

staršev in otrok ter zbiranje denarja za šolski sklad in 

dobrodelne namene. 

       
Rok Gošnik, 7.b 

 
 

 

REPORTAŽA 

SEJMARJENJE NA OŠ 

VENCLJA PERKA 

http://www.os-vperka.si/upload/newsphotos/371/source746b379ca650ba156740faeaa9f0e0a01vabilo.jpg


 

 

OBISK KMETIJE DEŽMAN 
25. 9. 2014 smo učenci osmega razreda odšli na kmetijo Dežman v Ljubljano. Ob 

8.30 nas je avtobus odpeljal izpred šole. Po približno uri vožnje po vijugasti cesti 

smo končno prispeli. 

Na kmetiji nas je že pričakal lastnik kmetije, ki je vodil ogled posestva. Najprej 

smo se sprehodili skozi nasad jabolk in jagod. Sadja je bilo na pretek, odtrgali 

smo si ga lahko po mili volji. Nato nas je popeljal v hladilnico sadja in pokazal, 

kako shranjujejo sadje ter kako sušijo jabolčne krhlje.  

Ta dan je bil zanimiv, saj smo izvedeli marsikaj o pridelavi sadja. Najedli smo se 

tudi do sitega (pa še pouku smo se izognili).                                

Zala Marolt 8.c                                                                                                                

ŽIVIMO ZDRAVO 

V torek, 7.10, smo se učenci šestih in sedmih razredov podali na raziskovanje o 

tem, kako zdravo živimo. Šesti razredi so se ukvarjali s kuhanjem, starimi recepti 

in bontonom  pri mizi. Pripravili so tudi odlično in okusno jabolčno marmelado 

po receptu iz starih kuhinjskih knjig. 

Sedmi razredi pa so se ukvarjali predvsem z zdravo prehrano in bontonom pri 

mizi, ogledali pa so si tudi odlomek iz oddaje Gostilna išče šefa. 

Tehniški dan pa smo končali tako, da smo se vsi skupaj s šestimi razredi odpravili 

na pohod ob Kamniški Bistrici.  

           

        Edvina Dedić, 7.b 

 

 

 



 

Prvo leto šolanja je zelo pomembno, saj nam vsem ostane v spominu. Šola je precej 

drugačna kot vrtec, saj je treba v šolo nositi šolsko torbico, delati domače naloge in 

za otroke to pomeni manj počitka. 

Ker nas je zanimalo, kako se počutijo naši prvošolčki, smo se odločili, da jih 

povprašamo, kakšno se jim zdi prvo leto v šoli in kako se počutijo v naši sredini. 

Otroci so odgovarjali zelo skopo, večina odgovorov je bila zelo kratkih, saj so precej 

sramežljivi, zato smo njihove odgovore strnili v enotno mnenje. 

Najprej smo jih povprašali, kako jim je všeč prvo leto šolanja. Večina meni, da je 

zanimivo in drugačno.  

Zanimalo nas je tudi, kateri predmet jim je najbolj všeč. Otroci imajo najraje šport, 

kjer lahko tečejo in se zabavajo; mnogim pa je pri srcu tudi likovna vzgoja, saj radi 

rišejo. 

Vprašali smo jih tudi, ali imajo kar domačih nalog ter če so težke. Na to vprašanje 

so le skomignili z rameni, se nasmejali in povedali, da naloge ni prav veliko in še 

ta je precej lahka.  

Prvi šolski dan je tisti, ki nam večini ostane v spominu. Kako so ga doživeli 

»prvčki«, nas je zanimalo v naslednjem vprašanju. Pojasnili so nam, da je bilo 

zanimivo vse, ampak najlepše, ko je prišla Pika Nogavička.  

V tem letu bodo prvošolci doživeli še veliko pustolovščin ter se še veliko naučili. 

Mi pa jim želimo vse dobro in čim več znanja v tem in prihodnjih šolskih letih. 

   

 

Rok Gošnik, 7.b, Svit Brvar, 7.a in Ajla Kahrimanović, 9.c 

Prvo leto (mu)čenja 



 

ŠPORTNE STRANI 

 

 

 

 

 

MEDRAZREDNE TEKME 
 

V torek, 14.10.2014, so se učenci 7. razredov pomerili v košarki. 

Med peto šolsko uro so igrali učenci 7.a in 7.b. Boljše so igrali a-jevci. Na koncu je 7.a 

premagal 7.b  z rezultatom 15:14. 

 Po tekmi so igrale a-jevke in b-jevke. Zmagale so učenke 7.a. Po tekmi med dekleti so igrali 

učenci 7.a proti učencem 7.c in slednji so izgubili. Tekmo so dobili a-jevci z rezultatom 18:6 

in tako postali zmagovalci turnirja.  

Nato so se učenci 7.b in 7.c borili še za 2. mesto. Uspešnejši so bili b-jevci, ki so tekmo dobili 

z rezultatom 17:9. 

Končni vrstni red je bil sledeč: 7.a prvi, 7.b drugi, 7.c tretji. 7.a se bo pomeril še z 

zmagovalcema 8. in 9. razredov.         

     

Svit Brvar, 7.a 

 

PUNCE V NOGOMETU 
Mogoče še niste slišali, ampak tudi punce igramo nogomet. Najbližji ženski klub najdete v 

neposredni bližini – v Radomljah. Klub deluje šele 3 leta in ima včlanjenih že preko 100 

igralk. Lansko sezono so vse ekipe posegale po visokih rezultatih, na primer ekipa u15 je 

dvakrat osvojila prvo mesto.  

Opravili sva intervju z eno od igralk ter nepogrešljivim trenerjem ženske nogometne ekipe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERVJU z IGRALKO MARUŠO GRANDOVEC: 

Koliko časa treniraš?                                                                                               

2 meseca. 

Zakaj si se odločila ravno za treniranje nogometa?                                                                 

Ker mi je všeč. 

Kaj/kdo te je navdušil?                                     

Gledanje nogometa po televiziji ter Neymar. 

Kaj ti je pri nogometu najbolj všeč?                           

Vse. 

Ali želiš igrati profesionalno ali samo za rekreacijo?                                                           

Profesionalno. 

Hvala, da si si vzela čas. 

 

 

INTERVJU s TRENERJEM PETROM KRISTANOM: 

 

Koliko let ste trenirali?                                              

21 let. 

 

Koliko časa pa ste v vlogi trenerja? 

11 let. 

 

Vaš najboljši uspeh pri nogometu?                             

Kot igralec – državni mladinski prvak, igranje v prvi slovenski ter avstrijski ligi.           

Kot trener – osvojitev finalnega pokala u17 dekleta, dvakratni državni prvak z ekipo u15. 

 

Ali imate še kakšne cilje, ki bi jih radi osvojili?                                                                                      

Da, treniral klub v tujini. 

 

Zakaj ste se odločili za nogomet?                                

Navdušil me je brat. Pri šestih letih sem začel trenirati in ko sem prvič stopil na igrišče, sem postal 

zasvojen. Vztrajal sem in počasi prišel do prvih uspehov. 

 

Katero službo bi opravljali, če ne bi bil trener?                                                               

Ni druge službe. 

 

Hvala, da ste si vzeli čas! 

       Hanna Klopčič Brojan in Rebeka Juvan Subotić, 8.c 

 

                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBIRAJMO! 

17.10.2014 smo učenke iz 7.B - Gaja Škofic Mezgolits, Zara Miočić, Tiara Dezire Zupan in Edvina 

Dedić organizirale akcijo zbiranja zamaškov med bloki na Ulici Simona Jenka in na Savski cesti  

Ker o zbiralni akciji takrat še nismo obvestili stanovalce blokov, smo se kar odpravile od vrat do 

vrat in skoraj tri ure zbirale zamaške. Namen zbiralne akcije je seveda bil ta, da pomagamo 

učiteljici Marini Cencelj in zberemo veliko zamaškov, poleg teg pa smo ljudi povabile, da skupaj 

z nami reciklirajo. Zbrali smo ogromno zamaškov. 

 

Zbiralna akcija bo trajala še naprej, zamaške pa bomo pobirali vsakih štirinajst dni. 

Hkrati pa pozivamo tudi vse bralce našega spletnega časopisa, da se odzovejo akciji in tudi sami 

prispevajo zamaške. 

   Edvina Dedić, 7.b 

 



 

 

FILMOLJUBI 

 

 

 

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRIVE SO ZVEZDE 

Dolžina: 2h 6min / 

126min  

Leto: 2014  

Država: ZDA  

Scenarij: Scott 

Neustadter, Michael 

H. Weber Režija: 

Josh Boone 

 Igrajo: Shailene 

Woodley, Ansel 

Elgort, Laura Dern, 

Sam Trammell, Nat 

Wolff, Willem Dafoe, 

Lotte Verbeek, Ana 

Dela Cruz, Toni 

Saladna, Milica 

Govich 

(FILM POSNET PO 

KNJIGI) 

 

 

16 letna Hazel ima neozdravljivega raka. Njeno življenje je 

zelo dolgočasno. Ne hodi v šolo, cele dneve samo bere, 

gleda resničnostne šove, hodi k zdravniku in prisiljena je 

hoditi v skupino za samopomoč. A kmalu njeno življenje 

spremeni fant Augustus, ki ga spozna v tej skupini, saj se 

vanj zaljubi. Skupaj preživljata večino časa, odpravita pa 

se tudi na potovanje. 

 

+ film nam pove, kako ljudje doživljajo hude, 

neozdravljive bolezni in kako se ob tem počutijo 

- konec je žalosten, če niste romantična duša ta film ni 

za vas 

                                                                                                                                                

Zala Marolt 8.c 



 

KRITIČNO BEREMO 
Neli Kodrič Filipić: Solze so za luzerje    

 

Devetošolka Ajda čez noč z 

mamo in bratcem pobegne pred 

nasilnim očetom. Skupaj se 

zatečejo v varno hišo. Ajda mora 

hoditi na novo šolo, ki pa ji ni 

všeč. Nima prijateljev, sošolke so 

do nje zlobne; ima veliko težav. 

Na koncu si le najde prijatelja, ki 

ji pomaga in postaneta 

nerazdružljiva. 
                                                                                                                                  

+ knjiga je zanimiva, pretresljiva, ne moreš je nehati brati; napisana je tako, da več 

ljudi pripoveduje zgodbo                                                                                                                                                                              

- najde se nekaj dolgočasnih strani 
 

Richelle Mead: Zlata lilija 

 

Alkimistka Sydney pomaga 

varovati morojko Jill, ki je v 

nevarnosti. Grozi ji, da jo bodo 

drugi moroji ubili, in tako s 

prestola spravili njeno polsestro, 

zato mora  Sydney ves čas paziti 

nanjo. A med tem se med vampirji 

sprožijo govorice, da obstajajo 

lovci na vampirje. Ali je to res ali 

ne? To bi lahko za vse vampirje 

pomenilo veliko grožnjo. 
 

+ knjiga je zelo zanimiva, fantazijska, komaj čakaš, da jo prebereš                                                                    

- ni za tiste, ki ne marajo vampirjev (znanstvene fantastike), preden prebereš to 

knjigo, moraš prebrati celotno zbirko Vampirske akademije in prvi del zbirke 

Krvne vezi 
 

 

 

 

 

 

 



 

Kevin Brooks: iBoy 

 

Tom Harvey je navaden najstnik, vse 

dokler mu na glavo ne pade iPhone. 

Takrat se znajde v bolnici, kjer mu 

povedo, da so iz njegove glave lahko 

odstranili večino delcev iPhona, 

ampak ne vseh. Nekateri so se zarili 

globoko v možgane. Tako Tom dobi 

nadnaravne moči. Z glavo lahko 

brska po spletnih straneh, 

prisluškuje klicem, strese z elektriko 

… Rešuje tudi težave po mestu, 

dokler se nekaj ne zaplete. 
 

+ je zelo domišljijska, fantazijska, junaška, razburljiva in zanimiva knjiga                                                                         

- na trenutke ne veš točno, kaj pisatelj želi povedati; knjigo odsvetujem tistim, ki ne 

marajo krvi 
 

 

 

 

VEČ O DOBRIH KNJIGAH SI LAHKO PREBERETE NA: 

http://www.mladinska.com/fejstbuk/domov 

           Zala Marolt, 8.c  
 

http://www.mladinska.com/fejstbuk/domov


 

 

ŠTUMFOSKOP 
Spoštovani bralec našega šolskega časopisa! 

Zdaj bereš našo prvo izdajo ŠTUMFOSKOPA – poglej, kakšne »ŠTUMFE« nosiš in 

kaj te čaka v tem mesecu. 

ČRTASTE NOGAVICE: 

V tem mesecu boš dobil/-a pri ocenjevanju štirico, skregal/-a se boš s svojo 

najboljšo prijateljico/prijateljem, kar bo zate zelo hudo. 

 

PIKČASTE NOGAVICE: 

Vsi te bojo hvalili in ta mesec boš zelo izviren/izvirna. Ne pozabi, da boš za spis 

ali test dobil/-a petico. 

 

BARVNE NOGAVICE: 

V tem mesecu boš imel/-a padce in vzpone, toda v šoli ne obupaj, saj ti padci ne 

bodo vplivali na tvoje ocene. 

 

NOGAVICE Z MOTIVI: 

Ta mesec boš v šoli zelo priljubljen/-a, toda pri matematiki te čaka ena trojka. 

 

 

 

 



 

 

DOKOLENKE: 

Obeta se ti najbolj manekenski mesec v tvojem življenju, toda nekaterim tvoja moda 

ne bo všeč, a to je normalno. Ljudem so všeč različne stvari! 

ŠPORTNE NOGAVICE: 

To bo najbolj živahen mesec v tvojem letu, pazi pa, da se ne poškoduješ, saj tvoja 

živahnost lahko pripelje tudi do poškodb! 

 NAJLONKE: 

V tem mesecu boš shujšal/-a, tvoje ocene v šoli pa bodo žal padle. Pazi! 

 

ŽABE:  

Ta mesec bo hladen, zato te bo zeblo, a vedno bodi pozoren/pozorna na dogajanja 

okoli sebe, saj boš verjetno srečala slavno osebo. 

 

STRGANE NOGAVICE: 

Ta mesec se boš skregal/-a z najboljšim prijateljem/prijateljico, toda zadel/-a boš na 

lotu – veseli smo zate. 

 

RAZLIČNI NOGAVICI (npr.:vijolična in zelena): 

Ta mesec bodo tvoja počutja različna - odnosi v družini bodo dobri, toda v šoli boš 

žalosten/žalostna zaradi ocen, a ne skrbi preveč, trojka bo najslabša ocena, ki jo boš 

dobil/-a. 

    Sara Rusjan, 7.c, Edvina Dedić, 7.b in Ajla Kahrimanović, 9.a 
 


