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UVODNIK 

Tokrat bomo kratki, saj je vsebina daljša.  

Imamo novo ime, ki smo ga izbrali  

z glasovanjem.  

Iz vsebine pa: intervjuvali smo osmošolko  

Lano, ki trenira odbojko; predstavili  

knjigo Gremo mi v tri krasne  

in obeležili teden znakovnega jezika.  

Za konec vas čaka namig,  

kako lahko pozdravite gluhonemo osebo in se ji zahvalite. 

Ostanite zdravi in pazite nase. 

Vaša EKIPA, DA TE SKIPA 

 

 

  



ŠPORT: INTERVJU Z LANO (Piše: Eva Žnidaršič.) 

 

Za svoj prvi intervju sem se 

odločila, da bom predstavila 

prijateljico Lano Virant, ki 

trenira odbojko.  

Odbojka je moštveni šport, 

sestavljen iz dveh ekip, ki ju 

loči mreža. Namen igre je 

žogo poslati preko mreže. 

Igra se začne s servisom. 

Igralec z njim pošlje žogo 

preko mreže 

v nasprotnikovo igralno 

polje. Ekipa dobi točko 

takrat, ko žoga pristane 

v nasprotnikovem igralnem 

polju. Če sta ekipi 

izenačeni, se igra na razliko 

dveh točk. Ekipa zmaga 

na tekmi, ko osvoji tri nize 

(po 25 točk). Če je rezultat v 

nizih izenačen, se igra na tri 

dobljene nize, pri čemer se 

peti niz igra do 15 točk. 

Po vsakem nizu ekipi 

zamenjata strani. Posebnost 

je peti niz, kjer ekipi 

zamenjata strani, ko ena ekipa doseže osem točk (na polovici niza). 

Lana se je za ta šport odločila, ker jo je že od nekdaj zelo zanimal. Priložnost za treniranje pa je 

dobila šele v začetku šolskega leta, saj prej ni imela prevoza. 

Opremo, ki jo vsak odbojkar potrebuje, sestavljajo: 

− čevlji za odbojko, 

− ščitniki za kolena, 

− rokavčki in 

− športna oblačila. 

 

V ekipi je običajno 15 članov. Lana trenira v Klubu Flip Flop v Grosuplju. S tekmo se za zdaj še 

ni soočila, saj trenira le dva meseca. V klubu Flip Flop je njen trener Simon. 

(Intervju je bil opravljen oktobra 2021.) 

 



KULTURA 

V oktobru in začetku novembra smo se ljubitelji jezika in pisane besede pripravljali na šolsko 

Cankarjevo tekmovanje. Osmošolci smo prebrali knjigo Gremo mi v tri krasne avtorice 

Nataše Konc Lorenzutti. Ana Žnidaršič se je postavila v vlogo testne bralke. Poglejmo, kaj je 

napisala.  

                                        TESTNA BRALKA 

Ta knjiga. Gremo mi v tri krasne. Čisto 

me je prevzela. Veliko drame, čustev, 

težav, simpatij, prepirov … Je res 

odlična knjiga. Dogaja se na taboru, 

kjer so prisiljeni biti. Vsaj nekateri.  

Uroš: veliko preveč pred mobilnimi 

napravami. Oče je mrtev in mama 

ima novega partnerja, za povrh mora 

prenašati pa še svojega polbrata. 

Mislil je, da mu tabor ne bo pomagal, 

ampak na koncu se je izkazalo ravno 

nasprotno. Pri sebi je premislil in se 

mu na koncu njegova družina sploh 

ni zdela tako slaba. V resnici pa je 

lahko srečen, da ima tako družino, ki mu vedno stoji ob strani. Nato 

pa še Valentina: za svoje pojme predebela, vso hrano izbruha, oče 

izginja v hribih in ga po cele dneve ni, mama je vedno v skrbeh ... 

Tudi njej ni lahko. Njo mama prijavi na tabor in Valentina se ga 

celo malo boji. Laže se Mileni, obletava jo Blaž … V sebi je dolgo 

zadrževala stvari, ki jih ni upala povedati nikomur. Res je bila čisto 

na dnu, v velikem tunelu, ki se nikoli ne konča … Všeč ji je Uroš, tako 

kot ona njemu. 

Menim, da knjigo lahko prebere vsak. Mlajši, najstniki, saj se mogoče 

tudi oni ukvarjajo z enakimi težavami in bi jih s knjigo lahko lažje 

razrešili … 

Rada bi prebrala še veliko takšnih knjig, saj so mi res všeč.  

 

  



OBELEŽUJEMO … 

TEDEN SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA (Piše: Ekipa, da te skipa.) 

V tednu slovenskega znakovnega jezika, ki je potekal od 8. do 12. novembra, smo v okviru 

novinarskega krožka in šolskega novinarstva spoznali znakovni jezik. Pri tem so nam bila 

v pomoč gradiva Zveze gluhih in naglušnih Slovenije, ki je šolski knjižnici ob tej priložnosti 

podarila tudi knjigo Vse je v naših rokah. Knjiga je namenjena vsem, ki so tako ali drugače 

povezani z gluhoto in s slovenskim znakovnim jezikom, ter tistim, ki ga želijo spoznati. 

Slovenski znakovni jezik je znakovni jezik, ki ga uporabljajo osebe z okvaro sluha na območju 

Republike Slovenije. Temelji na uporabi rok, mimike obraza, oči in ustnic ter gibanju. Znakovni 

jezik je za gluhe jezik sporazumevanja. Ne uporabljajo pa ga le gluhi in naglušni, ampak tudi 

osebe v njihovem ožjem družinskem krogu ter tolmači, ki govorjeni jezik pretvarjajo v kretnjo 

in obratno. Spodaj prilagamo dve sličici, kako pozdraviti gluhonemo osebo in se ji zahvaliti. 

Zagotovo bo vesela.  

 

  

 

Fotografije so s spleta in knjige Vse je v naših rokah.       


