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KAJUHOVC 
 

 

 

UVODNIK 

KATJA MAJHEN, 8. C 

Pozdravljeni, kajuhovci! 

V novi izdaji vas čaka veliko zanimivih vsebin. Naš čas se 

počasi končuje. Pred nami sta samo še aprilska in majska 

izdaja. V novem šolskem letu bodo z vami novi učenci in 

novi novinarji časopisa KAJUHOVC IN PIKSLI. 

Verjamem, da nas boste pogrešali. Tudi mi vas bomo. 

Naslednjim  novinarjem obljubim, da bom prebrala vsako 

njihovo izdajo. Prosim vas, da preberete tudi časopis 

PISKLI. Spodaj sem napisala pesem od KARLA 

DESTOVNIKA - KAJUHA, ki jo lahko videvate tudi v 

nekaterih učilnicah naše šole.  

Naj vas greje v obraz in srce spomladansko sonce! 

 

Drobna pesem 

 
Jaz sem droben, droben list, 

ki drevo mu daje hrano. 

To drevo iz zemlje rase, 

zemlja pa je vir življenja, 

in življenje vir človeštva, 

in človeštvo, to je hrast, 

ki človeku daje rast. 

 

LAŽ   
 

Laž je temna in mračna,   

polna strahu in prevare.   

Kako naj zdaj vemo, kaj je resnica,   

če ne poznamo laži?!   

   

V lažnem in velikem svetu zagrinja se,   

vsa glasna in skriti noče se.   

Ta laž prijateljstva razdira,   

kako naj rešimo se je?   

   

Resnico povejmo in pozabimo na vse,   

oprostimo in  objemimo se.   

Pozabimo, kdo izmislil si jo je,   

saj tako laži najlažje rešimo se.   

   

NEJA PERGOVNIK, 8. C 

 

SVETOVNI  DAN POEZIJE  

NIKA ŠOLINC, 8. C  

 

Leta 1999 je organizacija Unesco 21. marec razglasila za svetovni dan poezije z 

namenom promoviranja branja, pisanja, objavljanja in učenja poezije. Na prvi 

pomladni dan tako odmevajo pesmi po vsem svetu, da nas opomnijo na pesniško 

lepoto in popeljejo v svoj univerzalni svet, svet človečnosti, solidarnosti in 

samozavedanja ter v svet jezikovne raznolikosti in svobode izražanja. Slovenci 

smo narod pesnikov. Če niste med njimi, pa vas vabim, da preberete čisto sveže, 

še dišeče pesmi, ki so jih napisale naše učenke. 
 
Povzeto po: https://www.prva-gimnazija.si/obvestila/21-marec-svetovni-dan-poezije (22. 3. 2021). 

 

ZAMUDA  

  

Tako ali tako  

očitno nisi več trezen,   

ker zadela te je neka čudna bolezen.  

  

A ker te je v roke dobilo  

nekaj hudih motenj,  

bil si ves čas odsoten.  

  

Če bi midva bila par,  

zgodilo bi se na tisoče lepih stvari,  

a kaj, ko tebi ni bilo mar  

in raje si imel na stotine drugih reči.  
 

NIKA OGRIN, 7. A 

 

MORSKI PRINC  

  

Zame je princ v beli obleki  

na belem konju.  

Zame si bil nekdo,   

ki je z mano srfal na valovih morja.  

  

Iz kamenčkov drobnih sva zidala hiško                    

na obali morja,  

dodajal sva jim školjke,  

ki jih je morje izvrglo iz svojega dna.  

  

Pa je prišel dan,  

ko zrušila se je hiška                                

iz kamenčkov drobnih je vsa  

in ležale okoli nje so školjke iz morske dna.  
 

LANA JUTRIŠA, 7. A         

https://www.prva-gimnazija.si/obvestila/21-marec-svetovni-dan-poezije%20(22
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Dončičevih osem trojk skopalo grob  za            

BLAZERSE 
TIJA KOTNIK, 8. C 

Mavericksi so popravni izpit v Portlandu opravili z odliko. Tekma je bila odločena že po treh četrtinah, v katerih je Luka 

Dončić dosegel 37 točk in zgrešil le enega od svojih devetih metov za tri točke. Ljubljančan je dodal še sedem skokov in 

štiri podaje. Dobra obramba je utišala Blazerse in po zadnji četrtini, ki so jo odigrali rezervisti, je bil rezultat kar 132:92. 

Slovenec (37 točk, 4 podaje, 7 skokov) je po svojem šovu izza črte za tri točke dejal, da se mu pred srečanjem ni zdelo, 

kakšen strelski večer je pred njim, "občutil nisem nič posebnega, kar lahko rečem, je le, da bi moral zadeti tudi zadnjo 

trojko". Kljub temu je priznal, da je "poseben trenutek, ko se tako počutiš, občutek je krasen," ko meti drug za drugim 

zdrsnejo skozi obroč. "Nocoj ga je bilo veličastno opazovati, zdelo se je, da vse dosega zlahka," je bil navdušen tudi 

trener Rick Carlisle.  

Povzeto po:  https://www.24ur.com/sport/doncic-potrebuje-pomoc-proti-dvojcu-lillard-mccollum.html, (22. 3. 2021). 

 

 

Napake in izboljšanje pri negi kože z aknami  
 

TIJA KOTNIK, 8. C  

Kar naprej preizkušate nove kreme in druge izdelke? Na tak način lahko pride do draženja koše in izbruhov aken.  

Terapiji in kozmetičnim izdelkom je treba pustiti čas. Novo stvar uporabljajte 6‒8 tednov. Če ni bolje, je potrebno izdelek 

zamenjati. 

Kremo nanašate samo na mozolje? Na nek način je logično, da zdravite le tisto, kar vidite, ampak na tak način ne morete 

preprečiti izbruhov na koži. 

Bolje je, da namažete kremo po celem obrazu, saj na takšen  način  ne bo izbruhov aken.  

Kar  naprej si umivate obraz? Umivanje obraza večkrat dnevno še bolj škoduje vaši koži. 

Bolje je, da si obraz umijte dvakrat dnevno, zjutraj in zvečer. Čez dan se umijte le po močnejšem znojenju ali če se vam koža 

zamasti. 

Iztiskanje ali pokanje mozoljev. Kadar to počnete, del mozolja, ki vsebuje gnoj, mrtve kožne celice in bakterije, vedno 

iztisnete globje v kožo. 

Bolje je, da se uprete tej skušnjavi. Akne je bolje zdraviti z zdravili. Če imate globoke in boleče mozolje in akne, je treba k 

dermatologu, ki vam bo pomagal. 

 
Vir: https://silicea-terra.com/sl/akne-2/ (23. 3. 2021). 

https://www.24ur.com/sport/doncic-potrebuje-pomoc-proti-dvojcu-lillard-mccollum.html
https://silicea-terra.com/sl/akne-2/
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Vir: OŠ Škofja Loka-Mesto. 

DAN ŽENA 

NIKA ŠOLINC, 8. C 

Dan žena praznujemo 8. marca. Od leta 1917 

se praznuje v številnih državah sveta, saj so 

se na ta dan začeli protesti v Petrogradu. 

 

Včasih ženske niso imele nekaterih pravic in 

so bile zelo zatirane. Ravno zaradi tega so 

nastali množični protesti in ta dan je posvečen 

vsem ženskam.  

Dan žena so prvič praznovali leta 1911 v 

Avstriji, Nemčiji, Švici in na Danskem (takrat 

še na 19. marec).  

 

Običaj, ki spremlja dan žena je poklon cvetja 

ali kakšne druge pozornosti. Gre za simbolno 

obdarovanje, ki pomeni, da si ženska zasluži 

spoštovanje in enakopravnost. Danes je to 

samoumevno, včasih pa ni bilo tako.  

 
Povzeto po: https://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_%C5%BEena 

(20. 3. 2021).  

 

 

 

 

MATERINSKI DAN 

VALENTINA ŠTRIGL, 8. C  

 

Materinski dan je praznik 

posvečen našim materam. 

Materinski dan izvira že iz 

ZDA. Praznovati so ga 

začeli leta 1910, ta navada 

praznovanja materinskega 

dne pa je v Evropo prišla 

po prvi svetovni vojni. 

Praznovali so ga ob 

različnih datumih. Sprva 

so ga praznovali 15. maja, 

nato pa so ga prestavi na 

25. marec.  

V Sloveniji se po drugi 

svetovni vojni materinski 

dan ni praznoval. 

Praznoval se je 8. marec 

(dan žena). 

Ob tem dnevu največkrat 

svojim materam podarimo rdečo vrtnico v znak ljubezni in spoštovanja. 

 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ossklm.si%2F2016%2F03%2F01%2Fvabilo-praznujmo-skupaj-dan-zena%2F&psig=AOvVaw19ay3RKbaewPT8v2diN3nQ&ust=1616349042037000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCKjL6te3v-8CFQAAAAAdAAAAABAK


26. 3. 2021 // MAREC / /5. IZDAJA KAJUHOVC 

 

STRAN 4 

 

ANKETA BODOČIH ŠOLSKIH NOVINARJEV 

KATJA MAJHEN, 8. C 

Na mojo anketo so odgovorili naslednji učenci 7. a-razreda: 

LANA Š., MAJA, PIA. R in MARCEL M. Hvala vam, da ste 

odgovorili na vprašanja.  

 

Zakaj ste izbrali izbirni predmet ŠOLSKO  

NOVINARSTVO? 

ZDI SE MI ZANIMIVO. 

ŽELELA BI IZVEDETI VEČ  O TEM. 

KER ŽELIM IZDAJATI ČASOPIS. 

KER RADA VEČ POIZVEDUJEM, IŠČEM PODATKE … 
 
 

Če bi si izbirali naslednje leto ekipo za nov letnik šolskega 

časopisa, katerega bi izbrali?   

KAJUHOVC: 4 

PIKSLI:0 
 

 

Pričakovanja pri šolskem novinarstvu? 

Pripravljanje intervjujev, zabaven izbirni predmet, 

novi izzivi ... 
 

 

 

 

Vsem se iskreno 

zahvaljujem za 

sodelovanje. ŽELIM VAM 

VELIKO DOBREGA 

NOVINARSTVA V NOVEM 

LETNIKU TEH 

ČASOPISOV KAJUHOVC 

IN PIKSLI. 

 

 

 
 

Vir: https://siol.net/novice/svet/svet-evrope-opozarja-na-slabsanje-medijske-svobode-490230  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siol.net/novice/svet/svet-evrope-opozarja-na-slabsanje-medijske-svobode-490230
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MOTOKROS 
VALENTINA ŠTRIGL, 8. C  

 

 

 
 

Motokros je motociklistični šport, pri katerem poteka skupinsko tekmovanje na urejenih in zavarovanih površinah. 

Tekmovanje z motornimi kolesi poteka po urejenih in zavarovanih progah, največkrat z naravnimi ovirami, predvsem ovinki in 

grbinami. 

 

Ljudje, ki se odločijo za ta šport, se morajo zavedati, da je to tudi nevaren šport, ki lahko tvega tudi kakšno življenje. Poskrbeti 

morajo za varnost. Preden sedejo na motor, si morajo nadeti zaščitna očala, čelado, rokavice, plastični oklep za prsni koš in 

hrbet, ščitnike za kolena, ramena in mednožje. 
 

 

 

Poznamo tudi druge zvrsti motokrosa in to so: 
 

 

Freestyle skoki                               Supermoto                              Pit bike 

 
Vir: 24.ur.com (23. 3. 2021)  

 

Najboljši slovenski motokrosisti so: 

Tim Gajser 

Sašo Kragelj 

Matevž Irt 

Klemen Gerčar 
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ŽIVALI IN NJIHOVO ŽIVLJENJE 
NIKA ŠOLINC, 8. C (1. članek) in KATJA MAJHEN, 8. C (2. članek)  

 

LABODI  ̶  NAJLEPŠE VODNE ŽIVALI 
 

LABOD (Cygnus olor) 

Na svetu je 10 izumrlih vrst labodov, verjetno pa je, da niso izumrle brez človekovega poseganja. Trenutno je znanih 7 živih 

vrst labodov. Te vrste so: golobji labod, nemi labod, trobentarski labod, majhen labod, ameriški labod, črni labod in nam najbolj 

znan labod grbec. 

 

VIDEZ  

Labod grbec je svoje ime dobil po črni grbi nad kljunom. Njegov trup je dolg okoli 80 cm, z vratom pa meri od 140 do 160 cm. 

Razpon njegovih peruti sega od 200 do 240 cm. Ima v celoti belo perje, oranžno rdeč kljun s črno bazo in črne noge. 

 

HRANA 

Hrani se z vodnim rastlinjem na dnu rek in jezer, nabira pa si ga tako, da se s sprednjim delom telesa in iztegnjenim vratom 

potopi pod vodo, medtem ko zadnji del telesa gleda iz nje. Na kopnem je travo, občasno tudi insekte. 

 

ŽIVLJENSKI PROSTOR IN KARAKTER                                                                       

Rad ima močvirja, plitva jezera in počasi tekoče čiste reke. Spi lahko na kopnem, na eni nogi ali v vodi. Ni prav nič plašen. Na 

večini večjih jezer in ob rekah v bližini mest in gostinskih lokalov rad priplava k obrežju, kjer ga ljudje nemalokrat hranijo s 

starim kruhom. Na splošno so prijazni, a imajo tudi agresivne trenutke. Če se jim preveč približamo, se šopirijo ter pokažejo, da 

jim to ni všeč. Če gremo predaleč, čeprav nimajo zob, s čvrstim kljunom krepko in boleče uščipnejo. 

 

LABODJE JEZERO 

O labodih govorijo številne legende in pravljice, večina pa nas pomisli ravno na Labodje jezero. Labodje jezero je svetovno 

znani balet ruskega  skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega, ki ga je skomponiral med letoma 1875 in 1876 in je bil prvič 

uprizorjen leta 1877 v Bolšoj teatru v Moskvi. Zgodba baleta je legenda o iskanju nedosegljive ljubezni, lepote in popolnosti. V 

njem lepo princesko skupaj z njenimi prijateljicami ugrabi zlobni čarovnik in jih spremeni v labode, ki le čez noč dobijo 

človeško telo. Čarovnijo lahko premaga le človek, ki bo princeski za vedno poklonil srce in ji ostal zvest.                                                  

 
Povzeto po:  https://sl.highriverlabs.com/8124-bird-swan.html (19. 3. 2021). 

                     https://sl.wikipedia.org/wiki/Labodje_jezero (19. 3. 2021). 

 

 

 

 
 

Nika Šolinc, 2021 

 

 

 

 

 

https://sl.highriverlabs.com/8124-bird-swan.html
https://sl.wikipedia.org/wiki/Labodje_jezero
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ZGODOVINA NEMŠKEGA OVČARJA 
 

KATJA MAJHEN, 8. C  

 

V Nemčiji so nemškega ovčarja poznali že v 17. stoletju, sistematično pa so ga začeli vzrejati šele po letu 1880. Leta 1899 so 

določili standard pasme, ki v skoraj nespremenjeni obliki velja še danes. Nemški ovčar je bil sprva kmečki pes in so ga 

uporabljali za varovanje in zganjane živine ter za obrambo posesti. Ko so psi te pasme zlasti med prvo svetovno vojno dokazali 

svojo vsestransko uporabnost, so jih po vsej Evropi začeli uporabljati kot policijske pse in kot pse za reševanje. Naglo so se 

razširili tudi v druge dele sveta in danes jih je približno poldrugi milijon. Ena glavnih prednosti nemških ovčarjev je poleg 

telesne moči tudi izjemna dojemljivost za šolanje. K njihovi priljubljenosti so veliko prispevale tudi vloge v zelo gledanih 

televizijskih serijah, kakršna je na primer Komisar Rex. 

Vir: wikipedija.si (29. 3. 2021). 

 

Značaj 

Nemški ovčar je zelo inteligenten pes, ki se ob pravi selekciji in vzreji razvije v uravnovešenega in zanesljivega prijatelja. Če ga 

dovolj zgodaj primerno izurimo, je zvest, poslušen in pogumen »družinski član«. Je zelo čuječ in prizadeven ter mu le redko 

kdaj kaj uide. Duševno in telesno je zelo dejaven ter potrebuje veliko gibanja in pozornosti svojega gospodarja, ki je ne želi 

deliti z nikomer. Zato lahko postane dokaj ljubosumen, če pride v družino nov član - mačka, drug pes ali otrok. 

Nega 

Srednje dolgo dlako moramo redno krtačiti, vsaka dva meseca psa tudi skopamo, zlasti če živi v stanovanju. 

 

Življenjsko okolje 

Psi te pasme so najraje na prostem. Idealno je, če imajo na voljo velik vrt. Prilagodijo pa se tudi življenju v 

omejenem stanovanju, samo da so blizu svojemu gospodarju. 

 

Nemški ovčar (znan tudi kot alzaški ovčar in splošno znan pod imenom »volčjak«) je ena najbolj vsestranskih delovnih 

oziroma službenih pasjih pasem. Po vsem svetu ga uporabljajo kot čuvaja in lavinskega psa, odlično se obnese tudi kot 

policijski in vojaški pes kot vodnik za slepe ali kot pastirski pes. Poleg tega sodi med najbolj priljubljene človekove 

spremljevalce; svojemu gospodarju je neskončno zvest in vdan. 

 

Sama imam doma nemško ovčarko TAČKO, ki ste jo spoznali v prejšnji izdaji. 
 

 
 

Moja psička TAČKA . 
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 KAREL DESTOVNIK - KAJUH 

 

POMLADNI SONET 

 

Ob starem mlinu blizu borov nizkih 

ni več vetrov in rož ledenih, 

zametov ni in stez sneženih, 

izginil led s koles je mlinskih. 

Ob mlinu blatna pot v dolino vodi, 

nad njo se bele breze pno v nebo, 

ob brezah belih reže plug zemljó, 

za plugom kmet v razoru hodi. 

Samoten, tih poslušam vetra melodijo, 

harmonik glas je čuti vmes, 

vodá pomladnih slišim simfonijo 

in v mislih zrem brezmejnih rek sinjino, 

ki bodo kmalu čez in čez 

preplule zdanjih rek temino … 
 
 

 
 

Vir: https://www.lovethispic.com/image/164069/goodbye-march-hello-april  

 

Hvala, da ste prebrali to izdajo, se vidimo v novi. ADIJO, KAJUHOVC in 

nasvidenje do naslednje izdaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lovethispic.com/image/164069/goodbye-march-hello-april

