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Namesto uvodnika: VIRUS IN TE MASKE … VSAK DAN ISTO

Za začetek novega šolskega leta smo se odločili, da bomo učence povprašali, kaj menijo
o maskah; zakaj jih radi nosijo in zakaj ne; ali bi raje videli, da bi bilo tako, kot je bilo
po navadi … Pri spraševanju mi je pomagala prijateljica Ana, ki je seveda del našega
novinarstva. Imeli sva se zelo dobro, saj so najmlajši in tudi malo starejši z nama
podelili veliko svojih mnenj.

Ugotovili sva, da večina najmlajših učencev nerada nosi maske, saj jim je vroče, jim gredo
na živce in zaradi njih težko dihajo. Izstopal je deček, ki je rekel, da jih zelo rad nosi.
Eden izmed učencev 5. razreda pa se nama je zdel prav odločen, ko je rekel: »Maske

so zelo koristne, saj preprečujejo širjenje koronavirusa, zato jih moramo vsi nositi!« To je
seveda res in veseli sva takšnega odgovora.
Tudi mnenje starejših učencev je podobno mnenju večine mlajših. Maske se jim ne zdijo
nič posebnega. »Kar moramo, pač moramo,« je rekla ena izmed učenk 8. razreda.
HVALA VSEM UČENCEM, KI SO Z NAMA DELILI

SVOJE MIŠLJENJE. STOPIMO SKUPAJ

IN UNIČIMO TA VIRUS!
Oktobrski šolski list pa je povsem skladen s temo meseca: živali. 4. oktobra praznujemo
dan živali. Novinarka Ela predstavlja svojega kužka pasme yorkshirski terier, novinarka
Ana pa je intervjuvala učiteljico Renato Pelc, ki ima doma mali živalski vrt.
Imena letošnjega glasila še nimamo. Vsak od nas je že podal svoj predlog. Vsi so bili
tako zanimivi in spevni, da smo se odločili, da bomo ime izbrali z žrebom. Pa v oktobru
ne bo nič iz tega, kajti tik pred izdajo tega lista nas je presenetila že druga
karantena 8. a-razreda v tem mesecu. Iz 8. a-razreda pa prihaja več kot polovica
novinark. Pa naslednji mesec.

HANA ADAMIČ IN ANA ŽNIDARŠIČ

INTERVJU: UČITELJICA RENATA PELC
Piše: Ana.

V tokratnem intervjuju vam predstavljam učiteljico Renato Pelc,
saj je zelo povezana s temo šolskega lista – živalmi. Učiteljica je že
25 let. Pa poglejte, kaj zanimivega mi je povedala.
1.

Na katero srednjo šolo ste hodili?
Po končani osnovni šoli sem se vpisala na Gimnazijo Ledina

in jo uspešno zaključila.
2.

Kam ste odšli naprej po srednji šoli?

Po končani srednji šoli sem se vpisala na Pedagoško fakulteto v
Ljubljani, smer matematika in fizika.

3.

Kako to, da ste se odločili za poklic učiteljice fizike in

matematike?
Za poklic učiteljice matematike sem se odločila že v otroštvu, ker
sem oboževala matematiko in računanje me je vedno prevzelo,
tako kot še danes. Poleg matematike sem izbrala še fiziko, ki pa je
za poučevanje še zanimivejša kot matematika. Fizika in narava
korakata z roko v roki. Seveda pa brez matematične podpore ne bi
šlo.

4.

Koliko časa že delate na osnovni šoli Dobrepolje?

Na osnovni šoli Dobrepolje poučujem že petindvajseto leto. Na šoli
sem se zaposlila takoj po končanem študiju.

5.

Vam je bilo delo z učenci v vseh teh letih kaj naporno?

Delo z učenci je najlepši del mojega poklica. Ravno najstniki so
tisti, ki so mi velik izziv. Včasih je naporno, vendar če si dosleden
in učenci vedo, kaj lahko in kaj ne, ni nobenih težav. Pri pouku se
lahko sprostimo, lahko pa trdo delamo. Pomembno je, da vsi, tako
učitelj kot učenci, spoštujemo pravila, ki veljajo v učnem procesu, in
potem težav ni. Seveda vsi delamo napake, s pogovorom pa se reši
vse.

6.

No pa preidimo na temo, ki se ne nanaša na šolo ... S čim se v

prostem času radi ukvarjate?
Na prvem mestu je v mojem življenju družina. Ta mi pomeni vse,
zato svoj čas in ljubezen namenjam v prvi vrsti njej. Seveda pa ne
morem mimo tega, da povem, da sem velika ljubiteljica narave,
predvsem pa domačih živali. Doma imam zelo veliko živali in
ravno živali mi polnijo baterije za moje delo doma in v službi.
Veliko časa namenjam svoji psici Justice, muci Mici, mačkonoma
Tigru in Binetu. Seveda pa čas posvečam tudi konjem, kozam,
goskam, kokoškam, želvi, morskim prašičkom … Moje veliko veselje
so tudi kolesarjenje, hoja v hribe, plavanje, smučanje in drsanje.

7.

Doma imate veterinarsko ambulanto. Ali kaj spremljate delo

svojega moža? Mu pri čem pomagate?
Seveda spremljam tudi delo svojega moža, saj mož in žena vedno
hodita z roko v roki v dobrem in slabem. Tako tudi midva.
Njegovo delo spremljam, ga podpiram in mu tudi pomagam,
kolikor mi dopuščata čas in znanje.

8.

Slišala sem tudi, da imate doma kokoško Pobi. Kako ste se

odločili za njo?
Pravzaprav še ne vemo, ali bo kokoška ali petelin. To ima moj
starejši sin, ki je velik ljubitelj pernatih živali. Tudi kokoško Pobi je
zvalil sam, zdaj pa živi v sožitju z njo. V naši hiši si ne
predstavljamo življenja brez živali, zato to niso odločitve, ampak se
vse zgodi spontano. Z nami živijo morski prašički, želva, pa Pobi,
pogosto pa nas obiščejo še naši muci, ponoči pa še Justice.

9.

Povedali ste že veliko. Bi mi radi še kaj sporočili?

Morda le to, da je pomembno, da cenimo življenje, da se veselimo
vsakega trenutka in smo hvaležni za vse, kar nam je dano.

Najlepša hvala za odgovore. Lep dan še naprej in veliko veselja pri
vsem.

TEMA MESECA: SVETOVNI DAN ŽIVALI
Predstavljamo vam: yorkshirski terier OLI
Piše: Ela Zajc.

Danes vam bom predstavila svojega psa Olija. Oli je pasme yorkshirski terier
(okrajšano yorkie). Star je deset mesecev. Pasma yorkshire terier se je razvila v
Angliji v mestu Yorkshire. Včasih so kužke te pasme uporabljali za lov na miši in
podgane, zato imajo lovski nagon. Dandanes pa jih vzrejajo predvsem za prodajo,
kot hišne ljubljenčke. Zanje pravijo, da imajo svilnat kožušček in levje srce. Psi te
pasme imajo življenjsko dobo od 14 do 16 let. Oli trenutno tehta dva kilograma in pol.
Povprečni yorkie tehta okoli tri kilograme. Yorkiji so zelo aktivni psi. Oli potrebuje na
dan vsaj dva daljša sprehoda. Yorkiji so tako kot ostali terierji nekoliko trmasti in
svojeglavi, zato je pomembna dosledna vzgoja, hkrati pa so tudi zelo pogumni,
energični, učljivi in igrivi. Zaradi svojega značaja so tudi zelo dobri čuvaji. Oli se zelo
rad igra, še posebej rad lovi in prinaša žogico, zelo dobro se razume s starejšim
psom mešančkom ter muco. Skozi rast in razvoj se psi te pasme zelo spremenijo,
njihov videz in barva pa se dokončno oblikujejo šele pri tretjem letu. Barva dlake je
jekleno modra, zlato rumena na glavi, prsih in nogah.
Oli ima trenutno še večinoma črno ter tudi svetlo rjavo barvo dlake. Dlaka yorkija ne
izpada oz. izpada minimalno. Vsak teden ga je treba vsaj enkrat umiti s šamponom in
redno krtačiti. Samička yorkija ima povprečno tri mladičke, lahko pa tudi do osem.
Odvisno je od velikosti, starosti, števil prejšnjih legel samice …
Oli se je skotil v leglu skupaj z dvema samičkama in tremi samčki. Ko smo ga dobili,
je bil star dva meseca.

