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ŠTEVILKA 4

SEDMOŠOLCI OBISKALI NARODNI IN
PRIRODOSLOVNI MUZEJ
OBISK NARODNEGA
MUZEJA
Piše: Živa Kobal, 7. b

bodalo in kopje. Povedala je
tudi, zakaj se kateri kos
opreme uporablja, in sicer:
tunika, ki se je uporabljala
tudi kot vsakdanje oblačilo,
hlače naj bi že poznali, a so
jih ocenili kot oblačilo za
revne in necivilizirane ljudi;
čelado, ki je ščitila glavo;
sandale, ki so bili preprosto
obuvalo; oklep, ki je ščitil
telo, ki pa je bil precej težak;
ščit, ki ga niso uporabljali le
za obrambo ampak tudi za
napad; meč, ki je bil širok in
kratek, ki pa je služil za
napad; bodalo je kot manjši
nož za zabadanje in kopje, ki
so ga vrgli v nasprotnika.
Predstavitev rimskega orožja

Urh je postal rimski vojak.

Za naravoslovni dan smo
obiskali Narodni muzej. Imeli
smo predstavitev o Rimskem
imperiju.
Naš sošolec Urh je lahko sam
preizkusil vojaško opremo, ki
vsebuje tuniko, čelado,
sandale, oklep, ščit, meč,

Kustosinja nam je predstavila
tudi druge rimske posebnosti.
Povedala nam je legendo o
nastanku Rima. Legenda
govori o Romulu in Remu,
sinovoma Marsa (bog vojne),
ki naj bi ju vzgojila volkulja.
Romul naj bi prevzel mesto
kralja, zaradi tega je Rem
napadel Romula, Romul pa je
Rema potem tudi ubil.

Rim naj bi se začel deliti zaradi
notranjih sporov in Barbarov.
Rimljani so imeli tudi drugačno
vero od Grkov, in sicer so
verjeli v Kristusa, torej so bili
kristjani. Rimljani so gradili
tlakovane ceste, kanalizacije,
kolosej za nastope in
obrambne zidove …
Predstavitev mi je bila zelo
všeč in vam jo priporočam.

PRIRODOSLOVNI
MUZEJ

ZADNJI DEL OGLEDA –
ŽIVALI IN RASTLINE

Piše: Julija Medvešek, 7.b

Odšli smo tudi v
prirodoslovni muzej. Imeli
smo predstavitev o morju.

Piše: Maruša kosem
Todorovič, 7. b

Ogled mineralov

Tam nam je gospa razložila o
morskih pasovih. V pasu ob
gladini je največ svetlobe,
tudi več rastlin ki potrebujejo
svetlobo, zato tudi več živali.
V drugem pasu je manj
svetlobe. Tam je hrane manj,
vendar vseeno dovolj za
nekatere živali.
V tretjem pasu svetlobe ni.
Tam najdemo le redke živali,
saj je tam že zelo globoko,
kajti največja razdalja, ki so jo
izmerili do sedaj, je bila okoli
11 km pod morsko gladino.
Ogledali smo si tudi
prehranjevalno verigo v
morju;
najprej je plankton, potem
manjše ribe, ki ga jedo, nato
že večje ribe, ki se
prehranjujejo z manjšimi.
Gledali in poslušali smo tudi,
kako poteka ribolov in si
ogledali slike največjega
ulova v Jadranu. Videli smo
ribe in školjke, ki jih lahko
gojimo.
Na koncu smo si ogledali tudi
morske ribe in školjke in se
poigrali z igračami na temo
morja.
Meni je bilo zelo všeč.

Proti koncu smo reševali še
naloge o živalih in
rastlinah.
Po tri osebe smo imeli
določene naloge ter različna
okolja kjer živijo živali.
Nekateri smo imeli planinske
kraje, drugi močvirje, morske
živali, gozdne živali…itd.

Reševanje učnih listov

Spoznavamo živali …

Vsak je reševal sam ter
poiskal podatke, ki jih je
potreboval. Izvedeli smo
veliko novega o živalih in
rastlinah. Ko smo končali
naloge smo si lahko ogledali
še ostale živali.
Tudi sama sem spoznala
veliko novih stvari in mislim,
da je bil to zelo zanimiv in
poučen dan.

Otroci moramo jo
obiskati.
Če zgorela bo, nam
hudega ne bo,
a se hitro najde
nadomestitev.
Kaj je to?
Urh Sušnik

Valentinovo –
razmišljanja o
ljubezni

Lahko, da je ljubezen nora,
ali huda nočna mora.
Lahko postanejo lepe sanje,
le verjeti moraš vanje.
Ko te pogledam, je ljubezen, kot
da še nikoli nisem bil trezen.
Ljubezen ni bolezen,
le znati je treba ravnati.
MARUŠA DAJČAR

Lahko, da je bolezen ali ljubezen,
nikoli ne veš.

Lahko, da je ljubezen
neko čustvo,
ki pomaga, ko si jezen
in premaga vsako žalost.
Lahko, da je ljubezen
neko čustvo,
ki prinaša čisto radost.
Lahko, da je ljubezen
neko čustvo,
katero opisati je težko.
Lahko, da je ljubezen
neko čustvo,
ki vsak ga rad ima zelo.

A je prav čudna reč.
MARUŠA KOSEM TODOROVIČ

Ko k tebi pridrvi, vse čudno se
zdi, stvari se spremenijo,
metuljčki že v trebuščku letijo.
STAŠ ZUPANČIČ.

Lahko, da je lepa, lahko da je
grda.
Lahko si užaljen, lahko si srečen.
Lahko je ljubezen večna,
lahko pa kratka.
Vendar ljubezen nikoli ni
bolezen.
URH SUŠNIK

Lahko, da je ljubezen, ko ti nekdo
teži,
ko padeš v tremo
ali v take reči,
pa ne veš, zakaj se vse to ti godi.
JAKOB KECELJ

Lahko bi midva skupaj bila,
če te druga ne bi osvajala.
Lahko bi midva skupaj v kino
hodila,
če te druga ne bi zaslepila.
Lahko bi midva bila prisrčen par,
če te druga ne bi speljala stran.
ŽIVA KOBAL

Lahko, da je pravljično,
ali mavrično,
Lahko, da je lepo,
ko na travniku ležiš
in ti ptički pojejo.

Lahko, da je mlada ali stara,
kratka ali dolga,
velika ali majhna,
bela ali črna,
nihče ne ve, dokler prave
ljubezni ne doživi.
Za vsakega drugačna in za
vsakega ista,
polna čustev in razmišljanj.
Dolge neprespane noči zaradi
verzov, polnih ljubezenskih reči.
Najbolj pa mi je všeč, ko sms
njegov dobim.
Na telefonu modra lučka
zasveti in meni srce razvneti.

Lepa je narava,
še lepša pa zabava,
le to me žalosti,
ker tebe tukaj ni.
TINKARA KOCJANC

Ljubezen je bila, je in bo.
Vsakega enkrat zadane in
nekaj lepega na srce kane.

EMA MOVRIN

Lahko, da te gnjavi,
ko se ti fant ali punca
mota po glavi,
in te v zadrego spravi,
ko se ob tebi pojavi.

Lahko, da je ljubezen v zraku,
nihče ne ve.
Lahko, da ljubezen na travniku
cvete,
nihče ne ve.
Lahko, da ljubezen v srčku bije,
nihče ne ve.
Vem pa, da ljubezen v sebi skriva
vsak,
saj imaš tudi ti in on nekoga rad.
JON FICKO

Ljubezen je kruta,
kot kakšna klofuta.
Ko zjutraj se zbudiš,
čuden občutek dostikrat dobiš.

ZADNJI POLJUB
LAHKO, DA JE … LJUBEZEN GROBA
DO DUŠE NAŠEGA SRCA,
LAHKO, DA JE … BOGATA DO NAS,
A LE KAKO?

Lahko, da se kdaj pred tabo
postavi,
Ti pomežikne, se nasmehne,
ravno tako,
da nisi pri stvari,
da v zasanjanost padeš,
in prav čudno izpadeš.
Kdo bi vedel,
kako se ti zdi,
ko si v tej nori zaljubljenosti?
Bi se zavedel?
Ah, kdo bi vedel!
JULIJA MEDVEŠEK

SAJ MUDI SE TI NA ZMENEK,
A NI JE BILO, LE SPORČILCE,
KI JE PRAVILO:

Kako naj vem, da jutri me bos
ljubil,
Da se ne bos med množico
izgubil,
Da tvoj telefon bo nedosegljiv,
moj pa se bo v tišino ovil.
TEA SHALA

Misliš, da je ljubezen kot zmaga,
a na koncu zmeraj je kot zgaga.
Poizkusiš da ti ne uide
a na koncu vedno se ti ne izide.
NEJC DANETOVIČ

LAHKO, DA JE … SRAMEŽLJIVA, DA,
TO SO VSE MOŽNOSTI DO SRCA.
SAJ LJUBEZNI NE MOREŠ
ZADRŽEVATI NITI PRIJETI ZA ROGE.
LE OBUPNO ČAKAŠ, DA TA
ZADEVA PUBERTETE MINE.
NE VEDE, KAKO SE TEBI SVET
OBRAČA IN TI LE MIŽE
ZAČENJAŠ BRATI PO KNJIGAH,
PESMIH IN NJIHOVIH PISATELJIH,
SPRAŠUJEŠ SE,
ALI SE TI MEŠA. POČUTIŠ SE, DA SE
TI ROKE TOPIJO, LE ZAKAJ?

VRTNICE SO RDEČE,
VIJOLICE SO MODRE,
SMETI SO ODVRŽENE
IN SEDAJ SI TUDI TI.
VES
PREPOLNJEN Z ŽALOSTJO, TI ZATE
OSTANE LE ENA IZBIRA
(NATO SE SLIŠI POK IN VONJ
SVINCA).

Vse, kar rečeš mi, malo zaboli,
ko resnica v laž se spremeni.
A še si moj junak,
v objemu vseh napak,
Iščem te med svojimi ljudmi,
a zdaj nobenega več ni.
Sam ti si še,
in zato povej resnico,
če ljubiš me.
MAŠA VARGA

NAJ LJUBEZEN NE DOLOČA,
KDOR SI.
AŽBE DIMC

