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Pa je spet tukaj naš BLISK.COM in tokrat v prazničnem času, ko ljudje hitijo in se 

mudijo po nakupovalnih centrih, kupujejo darila, da bi z njimi obdarovali svoje 

najbližje. Nihče ne pomisli, da bi mogoče preprosti ljudje raje kakšen objem kot pa 

drago darilo. Ker je povsod, tudi po Domžalah, vse v lučkah, smo naš časopis odeli 

v praznične barve, vsebuje veliko prazničnih člankov. Zato upam, da boste uživali 

ob branju. Ponovno imamo kar nekaj športnih člankov, spet smo se znašli pri 

prvošolčkih. Seveda je tukaj spet kolumna in tudi štumfoskop ne manjka, zabavali 

se boste lahko ob stripu. Bili smo na čajanki 

 Želim vam prijetno branje in vesele božično-novoletne praznike,  

urednica Hanna. 

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 
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Prišel je decembrski čas, z njim pa tudi trije dobri možje: Sv. Miklavž, 

Božiček in Dedek Mraz. Odšla sva k prvošolčkom, ki se teh mož najbolj 

veselijo in jih vprašala, koga pričakujejo, česa se veselijo … So v veselem 

pričakovanju Miklavža, ki prihaja v naslednjih dneh. Želje, ki so nama jih 

zaupali (darila) so zelo različne –skromnih in zelo dragih, kot sta na 

primer violina ali pa tablični računalnik. Otroci so pustili pismo Miklavžu, 

nekateri pa pravijo, da se bodo pustili presenetiti.  

Želim, da se jim izpolnijo vse želje in da bodo še naprej ohranjali vero v 

tri dobre može. 

 

                             

 

 

 

PRVOŠOLČKI 

Svit Brvar, 7.a in Hanna K. Brojan, 8.c 
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LUČKE 

Vsako leto se Domžale v novoletnem in božičnem času svetijo v lučkah. 

Za otroke je to nepozabno doživetje. Lučke so povsod. Na strehah 

stavb, drevesih, smrečicah, uličnih lučeh… 

Lučke nas zapeljejo s svojim videzom. Čutimo tudi tekmovalnost (da 

moramo Domžale okrasiti bolj kot druga mesta, da bomo lepši, boljši). A 

za lučke zagotovo porabimo veliko denarja, prav tako za elektriko. 

Mislim, da bi zadostovala velika smreka, ki stoji na križišču (ravno toliko, 

da bi pričarala božično vzdušje). Namesto, da bi denar porabili za tiste, 

ki si ne morejo privoščiti daril za božič, nimajo hrane, ne strehe nad 

glavo in enostavno ne preživijo lepih praznikov, ga porabimo za kup 

lučk.            

 Menim, da se bi to moralo spremeniti in upam, da se nekega dne tudi 

bo. 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLUMNA 

Zala Marolt, 8.c 
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V torek, 16. 12. 2014, smo imeli 8. razredi naravoslovni dan. Govorili smo 

o spolnosti. Imeli smo 4 delavnice.  

Na prvi smo se pogovarjali o spolno nalezljivih boleznih ter ugotovili, da 

so lahko zelo hude. Na drugi delavnici smo ugotavljali razlike med 

mikroorganizmi in virusi. Na tretji delavnici smo se s psihologinjo 

pogovarjali o zaupanju (komu lahko zaupamo). V drugem delu ure pa 

nam je razdelila slike, iz katerih smo morali razbrati zgodbo. Na zadnji 

delavnici smo zastavljali vprašanja nasprotnemu spolu, npr. kam bi 

peljali  punco na prvi zmenek? Ta delavnica je bila zagotovo ena najbolj 

zanimivih in zabavnih. 

Dan je bil zelo poučen, nekatere ure so bile zabavne, nekatere manj. Vse 

skupaj pa je bilo kar pomembno, saj smo se učenci pogovarjali o rečeh, 

katerih v vsakdanjem življenju z odraslimi ne bi načeli. 

 

 

 

 

NARAVOSLOVNI DAN  

Alja Uranjek in Zala Marolt, 8.c 
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James Bowen: POTEPUŠKI MAČEK BOB 
 
Knjiga govori o Jamesu, ki se preživlja z igranjem kitare na ulici. 
Nekega dne najde oranžnega mačka, s katerim postaneta 
nerazdružljiva. Skupaj služita denar, se peljeta z avtobusom, 
hodita na sprehode … 
 
+ Zgodba je resnična. Da nam vedeti, da je prijateljstvo v 
življenju zelo pomembno. 
- Dogodki v knjigi se ponavljajo. 

 

J. K. Rowling : FANTASTIC BEASTS & WHERE TO FIND THEM 
 
POZOR oboževalci Harryja Potterja. Izšel  je pravi učbenik z 
Bradavičarke. V njem najdete veliko informacij o čarobnih bitij, ki 
jih v navadnem učbeniku za naravoslovje ne boste našli. 
 
+ Je zelo domišljijska, ima veliko slik in je ''počičkana'', kot so pravi 
učbeniki. 
 
- Knjiga je napisana v angleščini in še nima slovenskega prevoda, 
tako da se boste tisti, ki jo želite prebrati, morali malo potruditi. 

 

Patric Ness: SEDEM MINUT ČEZ POLNOČ 
Conor je trinajstletni fant, ki ga vsako noč tlačijo more. Neke 
noči spozna tudi pošast, ki od  njega pričakuje nenavadno stvar. 
Conorjevo življenje ni lahko, saj je njegova mama hudo bolna, 
nima prijateljev in njegova babica ves čas tečnari. 
+ Knjiga Je zelo zanimiva, komaj čakaš, da jo prebereš. 
- Ni strašna, kot pričakuješ glede na njen naslov. 

KRITIČNO BEREMO 

Zala Marolt, 8.c 
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Naše punce so letos dosegle neverjeten uspeh in ponovno posegle po visokem rezultatu, 

osvojile so odlično 2. mesto, od njih so bile boljše le punce iz OŠ Trzin. 

REZULTATI: 

POLFINALE: 

OŠ Venclja Perka : OŠ Domžale                 

51 : 44 

OŠ Trzin : OŠ Rodica                   

33 : 23 

ZA 3. MESTO: 

OŠ Domžale : Rodica                  

20 : 42 

ZA 1. MESTO: 

OŠ Venclja Perka : Trzin                  

23 : 53 

LESTVICA: 

1. mesto: OŠ Trzin                                                                                                                                   

2. mesto: OŠ Venclja Perka                                                                                                                          

3. mesto: OŠ Rodica                                                                                                                                  

4. mesto: OŠ Domžale                                                                                                                                

5. mesto: OŠ Mengeš                                                                                                                                     

6. mesto: OŠ Janko Kersnik                                                                                                                                  

7. mesto: OŠ Dragomelj 

 

 

 

 

 

 

KOŠARKA 

Zala Marolt, 8.c 

ŠPORTNE STRANI – KOŠARKA & GIMNASTIKA 
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Od 5. do 7. decembra je v Novem Sadu (Srbija) potekalo mednarodno gimnastično  

tekmovanje, na katerem je sodelovalo 31 deklet. Tekmovale so v štirih različnih 

disciplinah. Lucija Hribar iz 8.c je bila v vseh zelo uspešna. 

Dosegla je :  

3. mesto na bradlji, 

2. mesto v mnogoboju in 

1. mesto na parterju.  

  

LUCIJA, iskrene čestitke!  

LUCIJA HRIBAR -  GIMNASTIKA 

Alja Uranjek in Zala Marolt, 8.c 
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Obožujemo čajanke! 

S sošolko Zaro sva se odločili našim drugošolčkom pripraviti čajanko. S čajem in pecivom, 

ki ga spremlja pogovor, so se drugošolčki ob prijetni čajanki tudi pozabavali. Poleg 

sladkanja s piškotki sva jim z Zaro prebirali pravljice, a da bi otroci počeli tisto, kar imajo 

najraje, je vsak po svoje tudi ilustriral pravljico, ki mu je bila najbolj všeč. Lepo je bilo, da so 

nama otroci zaupali. Povedali so nama, kaj jim je v šoli ali doma všeč in kaj ne ter celo česa 

jih je strah. 

Čajanke pa nismo pripravili samo drugim razredom. S sošolko Tiaro sva tokrat sodelovali  

tudi pri čajanki z učenci, ki so novi na naši šoli. Ker imava obe za seboj enako izkušnjo, sva 

z veseljem poslušali, kako se tudi oni počutijo kot novinci na šoli. Zbrali smo se učenci od 

prvega do devetega razreda, uživali v dobrotah in poslušali mnenja drugih novincev. Ker 

pa so novoletni prazniki že tu, smo naredili novoletne čestitke in jih nesli domov svojim 

staršem, sorojencem, babicam in dedkom. 

Čajanke so se izkazale za odličen projekt z mlajšimi ali s starejšimi učenci. Posladkali smo 

se in se pogovorili o različnih stvareh. 

         

 

  

ČAJANKA 

Edvina Dedić. 7.b 
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ZABAVNE STRANI – strip, štumfoskop in križanka za najmlajše 

STRIP 

Irinej Slapal, 8.c 
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ŠPORTNE NOGAVICE -  Ljubezen: naslednji teden boš 

zelo športno aktiven7aktivna, zato ne boš imel/a dovolj 
časa za svojo simpatijo. 
Življenje:  naslednja dva tedna boš zelo površen/a in 
boš kar naprej nekaj pozabljal/-a, zato se boš nekajkrat 
skregal/a s starši. 

 

NAJLONKE - Ljubezen: jutri boš spoznal/a osebo, ki ti 
bo dolgo časa stala ob strani. 
Življenje: tvoja čustva bodo napredovala, a telesna teža 
se ti bo povišala. 

 

ŽABE - Ljubezen: s svojo punco/fantom boš šel/šla na 
sprehod ob potoku in nekdo te bo porinil v vodo, 
vendar tvoj spremljevalec/ka ti ne bo pomagal. Zate bo 
to kaplja čez rob. 
Življenje: za prihjajaoče praznike boš vsakemu od svojih 
najbližjih podaril/a darilo. Vsi bodo veseli tvojega truda. 

 

NOGAVICE S PRSTKI - Ljubezen: kolikor lukenj boš 
imel/a na nogavicah, tolikokrat se boš skregal/a s 
prijateljem/ico. 
Življenje: sodeloval/a boš na državnem tekmovanju 
iz logike in osvojil/a zlato priznanje. 

 

RAZLIČNE NOGAVICA (npr.: rdeča in modra) – 
Ljubezen: v enem od prihodnjih dni boš spoznal/a 
dva/dve dobra/dobri prijatelja/prijateljici. 

Življenje: preostanek meseca boš v družini preživljal/a 
težke dni saj se boš ves čas kregal/a z bratcom/sestrico. 

 

 

 

 

 

ŠTUMFOSKOP 

Sara Rusjan, 7.c, Edvina Dedić, 7.b in Ajla 

Kahrimanović, 9.c 
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