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Prazniki so se končali… Mi pa smo prišli nazaj v šolo spočiti in polni energije.
Vsak ima v letu 2009 nova pričakovanja, cilje, ideje in želje. Nekateri bomo v
tem letu naredili korak v svet »odraslih«, drugi ostajajo mladoletni. 
Osnovnošolci pa verjamem, da so pred zelo težko odločitvijo, saj se bodo morali
vsak čas odločiti za srednjo šolo, ki bo njihov »drugi dom«.
Tudi na naši šoli bo letos potekala predstavitev šole.

INFORMATIVNI DNEVI;
13.2. in 14.2.2009 bodo ponovno informativni dnevi. Kot vsako leto do zdaj,
bodo tudi letos naši dijaki predstavili vseh osem programov, ki se na naši šoli
izvajajo.
Naj vas opomnim, da so prejšnje leto spremenili nazive starih programov. Tako so
npr. vrtnarski tehniki postali hortikulturni tehniki.
Vsebina poklica pa ostaja ista.
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PESNIMO
Za božič deček pesem si želi
in je ne dobi,
ne more pesmi spesniti,
ne more si pomagati
z verzi že rojenimi.
Ob svečki siju zdaj sedi,
gleda svečko, ki gori,
občuduje nje svetlobe sij
in sam pri sebi misli si:

V moji pesmi čara ni,
v moji duši žara ni,
zato pa pesmi ni in ni.
Dalje v sobici sedi,
gleda svečko, ki gori,
gleda ven, kako sneži
in pesem lepo naredi.
A že si novo zaželi.

Kim Barta, 1.a
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ŽIVALSKI KOTIČEK
SEVERNI MEDVED
Severni, tudi beli ali polarni medved. Gre za ob polarno vrsto, ki jo najdemo v in
ob Arktičnem oceanu in je največja zver na svetu. Odrasli samci tehtajo od 400
do 600 kg. Samice so pol manjše od samcev. Severnega medveda zlahka
prepoznamo po belo obarvanem kožuhu.
Severni medvedi so dobro zavarovani pred mrazom, a se pregrejejo pri
temperaturah nad 10°C. Njihova izolacija je tako učinkovita, da skoraj ne
oddajajo toplotnega sevanja. Zaznavno toploto oddajajo le njihova stopala.
Ti medvedi so najbolj mesojedi v svoji družini in se hranijo predvsem s tjulni.
Severni medvedi naj bi bili ogroženi ne le zaradi lova, temveč tudi zaradi izgube
habitata, ki jo povzroča globalno segrevanje. Na primer v Hudsonovem zalivu v
severni Kanadi je pozimi z ledom pokrita površina čedalje manjša, kar medvedom
preprečuje dostop do tjulnjev.

Severni medvedi slovijo po svojih zabavnih in fotogenih vragolijah. Pogosto se na
primer drsajo po trebuhu, tepejo drug z drugim in potiskajo drug drugega pod
vodo. Samica si brlog običajno uredi na pobočju, tako da se njeni mladiči lahko po
zadnjicah drsajo v dolino.
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MALO ZA ŠALO, MALO ZA RES!

Zakaj petelin tako zgodaj kikirika? Ker pozneje, ko se zbudijo kure, ne pride do
besede.
Goski sta se prepirali in ena je nenadoma zagrabila drugo za nogo in ji jo
odtrgala. Druga se je razjezila:
“Če boš to še enkrat ponovila, te bom pohodila!”
Kaj je to kratkovidnost?
“Če se kit zaljubi v podmornico.”
Zakaj pa nosi Mujo po puščavi vrata od fičota?
Zato, da lahko odpre okno, če mu je vroče.
Ustavi policist voznika v Ljubljani in mu pravi: "Tole bo pa 200 eur kazni ker
nimate vinjete!"
Šofer: "Pa saj me niste ustavili na avtocesti, ampak na Dunajski!"
Policist: "Ja že, ampak po avtocesti ste se vozili včeraj, a ne vidite, da imate še
beton za brisalci!"
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