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Pripravila Nataša Nanut Brovč 
 

NEKAJ IDEJ KAKO UREDITI FOTOGRAFIJE 
 

Spomini so ogledalo našega življenja.  Predstavljajo celoten zaklad izkušenj posameznega 
človeka.  Spomine nam lahko sprožijo različni dražljaji iz okolja:  glas neke osebe, pesem iz 
radia, otroški smeh na igrišču,   vonj po morju, fotografija,…. 

V teh dneh, ko se ne moremo družiti s prijatelji, je ogled 
starih fotografij lahko prava zakladnica prijetnih 
spominov. Da nam bodo vsak dan pri roki, si jih lahko 
uredimo na mnogo kreativnih načinov.  

Pobrskala sem po spletu in našla nekaj prav zanimivih 
idej, ki ne bodo samo spodbuda za spomine, temveč 
tudi prava dekoracija vaše sobe. 
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Pripravila: Eda Jakončič 

KAKO POSTATI USPEŠEN UČENEC 

Pozdravljeni radovedneži,  

nadaljujemo z učenjem oziroma z učenjem učenja, 

spoznajmo načine, ki nam pomagajo, da se uspešno 

učimo. 

KAKO POSTATI USPEŠEN UČENEC? 

❖ UPORABI DOBRE STRATEGIJE  

➢ Ugotovi, kako se moraš učiti in kdaj je najboljši čas, da napenjaš možgane in 

nagrajen boš z več prostega časa in z dobrimi ocenami. 

 

❖ UČI SE Z MOŽGANI IN S SRCEM  

➢ aktiviraj obe možganski polovici  

(desna polovica = neizkoriščena; z njo učenje deluje prek lepih stvari kot 

so ustvarjalnost, slike, primerjave …) 

➢ brez stresa in z zanimanjem za snov, s srcem 

➢ veččutno, ker v spominu ostane 

▪ 20% kar preberemo 

▪ 30% kar slišimo  

▪ 40% kar vidimo 

▪ 50% kar povemo 

▪ 60% kar storimo 

▪ Zapomnimo si 90% tega, kar vidimo, slišimo, povemo in storimo! 
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❖ PRAVILNO TIKTAKAJ – UPRAVLJAJ S ČASOM 

➢ NAČRTUJ:  

o Naredi si URNIK (dnevni, tedenski, mesečni)  

o Učenje je delo, zato so potrebni ODMORI! Med učenjem 

imej kratke odmore (5 -10 minut): RAZGIBAJ SE, POJDI VEN! 

o Razpored predmetov: 

▪ Naredi plan – vrstni red učenja (ne uči se zaporedoma podobnih 

predmetov SLO in TJA). 

▪ Najprej se uči nekaj lahkega, nato predmet, pri katerem boste 

pisali test oz. boš vprašan, na koncu spet nekaj lažjega. 

➢ UČI SE REDNO, VSAK DAN IN VEDNO OB ISTEM ČASU in NA ISTEM MESTU!  

Nekaj zanimivosti si lahko prebereš v spodnjem URNIKU: 

o Ob 6.00: Pst! Vsi še spijo! 

o Ob 6.30: Gremo iz postelje! TUŠ+ZAJTRK  

o Od 7.00 do 8.00: Last minute učenje (kratkoročni spomin – za važne 

podatke pred testom) 

o Ob 9.30: Start za vrhunske dosežke – potrebuješ kisik: ODMOR  

o Od 10.00 do 11.00: Možganska nevihta – odličen čas za reševanje za-

pletenih nalog 

o Ob 12.30: Naredi odmor -KOSILO 

o Ob 13.30: Fitnes proti lenobi – svež zrak: gibanje in kisik – preženeta 

utrujenost 

o Od 14.00 do 15.30: Učenje za življenje! DOLGOROČNI SPOMIN! 

o Ob 16.00: Ko bolečina popusti –ODMOR – občutljivost za bolečino se 
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zmanjša do 50% 

o Od 17.30 DO 19.00: Zrel za olimpijado – za trening potrebno manj 

moči 

o Ob 19.30: Dvigni vse antene – čas za film, glasbo – ČAS, KO STARŠI PRI-

SLUHNEJO! 

o Od 20.30: Priprava na spanje. Lahko noč. 

 

Viri:  

Kampwerth, K.: Najboljši v razredu v štirih tednih. Ljubljana: MK, 2006. 

Tony Buzan, Lana Israel; MOČ MOŽGANOV ZA OTROKE -Kako se v hipu prele-

viš v genija 

Russell, P. (1987). Knjiga o možganih. Ljubljana: DZS 

Marentič Požarnik, B. (1988). Dejavniki in metode uspešnega učenja. Lju-

bljana: FF  
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Pripravila: Anja Oblak 

USTVARJALNA URICA: TULIPAN 

 

POTREBUJEŠ: 

* BARVNI PAPIR (ČE BARVNEGA PAPIRJA NIMAŠ, GA LAHKO POBARVAŠ) 

* ŠKARJE 

* LEPILO 

* SVINČNIK 

 

POTEK IZDELAVE:  

 

MODEL CVETA: Trši papir – karton prepogni na pol. Na polovici, kjer se papir drži skupaj, nariši 
polovico tulipanovega cveta in ga izreži.  Dobiš šablono, ki jo boš potreboval za izdelavo cveta.   

 

CVET: Na barvni papir obriši model. Potrebuješ štiri dele.  
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Vsak del prepogni na polovico (simetrija). Najprej zlepi skupaj dva prepognjena dela, tako da 
dobiš dve polovici cveta.  

 

STEBLO: Zelen list papirja zvij v tulec (najlažje bo šlo, če si pomagaš s svinčnikom, ki ga zaviješ 
v ta list). Zadnji del barvnega papirja namaži z lepilom in zalepi.  

 

SESTAVLJANJE TULIPANA: Steblo na eni strani splošči. Polovico prej narejenega cveta namaži 
z lepilom, nanj prilepi steblo (sploščeni del) in nato še drugo polovico cveta.  

Tulipanu dodaj še list.  

 

Tulipan je končan. Lahko jih narediš več in jih povežeš v šopek ali daš v lonček.  
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Pripravila: Anja Oblak 

USTVARJALNA URICA: KOKOŠKA 

ZA IZDELAVO POTREBUJEMO:  

* BALONČEK (LAHKO TUDI ODPADNI MATERIAL) 

* ČASOPISNI PAPIR 

* LEPILO (MEKOL ALI DOMA NAREJENO) 

* PLASTIČNI KROŽNIK 

* KOZAREC VODE 

* TEMPERA ALI VODENE BARVE (BELO, RUMENO IN RDEČO) 

* ČOPIČ 

* ČRNO PISALO 

POSTOPEK IZDELAVE: 

1.  ZA ZAČETEK POTREBUJEMO JAJČASTO OBLIKO SKULPTURE. UPORABIMO NAPIHNJEN 

BALON, ČE PA TEGA NIMAMO, LAHKO OBLIKO SKULPTURE SESTAVIMO Z LEPLJENJEM 

ODPADNE EMBALAŽE, ČASOPISNEGA PAPIRJA ALI JO OBLIKUJEMO IZ ŽICE. 

2. V KROŽNIKU ZMEŠAMO NEKAJ LEPILA IN VODE (MEŠANICA NAJ NE BO PREVEČ VODENA). 

 

3. KOŠČEK ČASOPISNEGA PAPIRJA POMOČIMO V ZMES IN GA NALEPIMO NA BALONČEK. 

POSTOPEK PONAVLJAMO, DOKLER NE POKRIJEMO CELOTNE POVRŠINE. 
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4. ZA USTVARJANJE RELIEFNIH POVRŠIN (KLJUN, OČI, PERUTI, …), PAPIR POMOČIMO V ZMES 

IN OBLIKUJEMO ŽELENO OBLIKO. NATO JO PRILEPIMO NA OSNOVO.  

                        

5. DODATNO JO PRIČVRSTIMO NA PODLAGO S KOSI ČASOPISNEGA PAPIRJA POMOČENEGA V 

LEPILO.  

 

6.  POČAKAMO DA SE KOKOŠKA POSKUŠI. TO LAHKO TRAJA TUDI NEKAJ UR.  

7. KOKOŠKO ŠE POBARVAMO IN SICER TRUP V BELO, KLJUN V RUMENO IN ROŽO V RDEČO 

BARVO. DODAMO ŠE PIKE. S TANJŠIM ČRNIM PISALOM NARIŠEMO OČI.  

KOKOŠKA JE NAREJENA! 

  
 

 

 

 

 

http://www.brezideje.si/wp-content/uploads/2012/03/Velikonočna-kokoška-www.brezideje.si-ustvarjalnice-11.jpg
http://www.brezideje.si/wp-content/uploads/2012/03/Velikonočna-kokoška-www.brezideje.si-ustvarjalnice-11.jpg
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Pripravila: Marina Pintar 

…    R A P    … 

V prejšnjem prispevku ste spoznali skladbo »Coronarap«, ki je nastala po treh tednih karan-
tene, ki je tako zelo spremenila naša življenja. Zdi se mi primerno, da tokrat nekoliko osvetlim 
to zvrst glasbe. 

 

 

      Kaj pomeni kratica RAP? 

      R: Rhythm (ritem) 
      A: And (in) 
      P: Poetry (poezija) 
      RAP torej pomeni ritmično poudarjena poezija. 

      V ospredju je rimano besedilo, ki je glavni element rapa. 
 

Vemo, da je prav afriška glasba zelo bogata z najrazličnejšimi ritmi in zato je nekako logično, 
da se je rap pojavil najprej v Afriki, pred več tisoči let. V Zahodni Afriki so obstajali pripovedo-
valci, ki so pripovedovali zgodbe s poudarjenim ritmom ob spremljavi bobnov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 17. stoletju, torej pred približno 400 leti, so iz Afrike v Ameriko z mnogoštevilnimi ladjami 
vozili na tisoče sužnjev, ki so delali na plantažah bombaža. Ko so sužnji delali na poljih, so po-
gosto peli. To so bile pesmi o stiskah in trpljenju, ki so jih sužnji doživljali pri svojih gospodarjih. 

Deli pesmi, ki so jih peli, so bili »klic in odgovor«. Voditelj je zavpil del pesmi in preostali sužnji 
so odgovorili. Tak »klic in odgovor« je mogoče najti od začetka rapa pa vse do današnjega dne.   

Najbolj uporabljena  fraza "klic in odgovor" je, ko raper zakliče:  
»When I say ..., you say ... » (Ko rečem ..., vi rečete ...).  
 
Rap glasba današnjega časa ima torej svoje začetke v Ameriki. Izvajali so ga na ulicah, v revnih 
četrtih velikih mest, kjer je bilo polno kriminala. Ker je rap glasba ulic, so tudi rap pesmi napisane v 
uličnem jeziku oziroma slengu. Besedila se izgovarjajo popačeno, pogosta je uporaba tujk. 

Raparji pogosto govorijo o politiki, krivicah v družbi, rasah in diskriminaciji. Pred 40 leti se je 
rap iz Amerike razširil na vse dele sveta. 
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Najbolj znan rapar je gotovo Eminem, ki je leta 2000 prodal več kot devet milijonov plošč in prvič 
v zgodovini je belec postal med najboljšimi raperji na svetu. 
Od leta 2000 je rap možno najti praktično povsod – v reklamah, filmih, oddajah …  Takrat se je 
pojavil tudi v Sloveniji. Prve zasluge za hiphop sceno v Sloveniji gredo olimpijskemu smučarju 
Juretu Koširju in skupini Pasji Kartel. Jure je prinesel v Slovenijo izkušnje s hiphop glasbo, ki jih je 
doživel v Ameriki. Njegova skladba Včasih smučam hit, včasih pa počas je postala prvi stik 
slovenskega širšega občinstva z rapom. Danes so pri nas najbolj znani raparji Zlatko, Pižama, Trkaj 
in  Murat Jose. 
 

Prepoznavnost rap glasbe se je zelo povečala v davnem letu 1988 z oddajo »Yo! MTV Raps«, 
ki je svetu prikazala hiphop. Oddaja in je bila na sporedu vsak teden in je bila izjemno gledana. 

In kaj pomni kratica MTV? 
M: Music             
T: Tele          
V: Vision 

 

       
Raper Snoop Dogg med nastopom 
 
 

 
Eminem 
 

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Snoop_Dogg&action=edit&redlink=1
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Pripravila: Marina Pintar 

H I P H O P 

Hiphop je nastal v predmestju New Yorka.  Že več desetletij je to kultura in način življenja 
mladih v mestih Združenih državah Amerike in tudi drugod po svetu. Ima velik vpliv na njihov 
jezik, kulturo in življenje. 

 

Hiphop kultura ima nekaj glavnih elementov. Ali jih prepoznaš? 

RAP 

 

GRAFITI 
 

 

DJ – ing 
 

 
 
 

 
 
BREAK DANCE 
 

 
 

 
 
HIP HOP MODA 

 

 

 
 
BEATBOXING 
 

 

Hiphop glasba se je prvič pojavila, ko so DJ-ji v južnem Bronxu (del New Yorka) ustvarjali 
ritmične vzorce iz plošč na dveh gramofonih. 

DJ-ING (DIDŽEJANJE, VRTENJE GLASBE) 

  

Zvoke in glasbo ustvarjajo z uporabo gramofonskih plošč in 
mešalne mize. 

Eden izmed načinov je skrečanje (screatching: praskanje). 
Nastane tako, da DJ hitro premika vinilno ploščo naprej/nazaj, v 
ritmu komada, pri čemer gramofonska plošča »praska«. 

Drug način je tehnika breakov. To je način, ko DJ s ponavljanjem 
bolj zanimivih instrumentalnih delov skladbe stopnjuje napetost 
med skladbo. 
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BEATBOXING 

Pozneje se pridružita še rap, petje v ritmičnem slogu (spoznali ste ga v prejšnjem prispevku) 
in beatboxing. To je vokalna tehnika posnemanja različnih tolkal in zvočnih učinkov s 
pomočjo glasu in lastnih inštrumentov. 

 

   

 

 

BREAK DANCE 

Med oboževalci te nove glasbe se je pojavila izvirna oblika plesa, break dance, ki je v bistvu 
kar nevaren ples, pri katerem se zgodi veliko poškodb. Nekateri triki so na primer »Floor 
Lock«, pri katerem se plesalec z eno roko podpira in vrti telo okoli svoje osi, medtem, ko brca 
z nogami, pri »Helikopterju« pa se vrti na hrbtu. 

 

  

STIL OBLAČENJA - UDOBNOST 

Pri oblačenju je pomembno udobje, kar  pomeni široke hlače in superge. Zanimiva je zgodovina 
nošenja hlač na bokih. Ta način izvira iz zaporov, kjer so jetnikom pri prihodu odvzeli pas in 
tako so jim hlače padle na boke. Ker je bilo dosti hip-hoperjev v zaporu, so ta stil prenesli tudi 
na svobodo. Iz hlač mora vidno kukati rob spodnjih hlač z elastičnim pasom. Tudi majice 
morajo biti široke, popularni so različni napisi, čez njo pa široka srajca, ki je obvezno odpeta. 
Superge so največkrat bele barve. K današnji hip-hop modi pa spadajo še razni dodatki, med 
poleg posebnega nakita tudi pokrivala, po navadi kapa s ščitnikom, obrnjena nazaj ali postrani.  
Ti elementi so doživeli precejšnjo preobrazbo in razvoj skozi zgodovino kulture.  

 

HIPHOP V SLOVENIJI 

V Sloveniji so bile že zelo zgodaj na voljo šole hip-hop plesov. Imamo veliko prepoznavnih 
učiteljev plesa in profesionalnih plesalcev, ki dosegajo vidne rezultate na evropskih in drugih 
mednarodnih prvenstvih. 
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Pripravil: Peter Figelj 

ROLKANJE 4. del - OLLIE 

Ollie je najpomembnejša prvina pri rolkanju, ker predstavlja osnovo za izvajanje vseh zahtevnejših 
prvin. Prvi ga je izvedel Alan Gelfand leta 1978. Prvina je uporabna pri vožnji na vseh terenih. Ko se 
naučimo to prvino, jo lahko uporabimo za varno preskakovanje ovir, kot so stopnice, ograje ali klopi. 
Ovire so lahko tudi robniki ali manjše razpoke v terenu. Čeprav primarno ollie uvrščamo med prvine, 
hkrati predstavlja tudi nepogrešljiv sestavni del vožnje z rolko. Vsem, ki bi želeli na rolki samo zavijati 
in vas druge prvine ne zanimajo, bi priporočali, da se naučite vsaj to prvino, kar bo prispevalo k večji 
varnosti med vožnjo. 

 

Pozicija nog in opis gibanja 

Vodilno nogo postavite tik pred vijake sprednje osi. Načeloma velja, da bolj ko postavite nogo 
proti sredini rolke, višje boste lahko skočili. Za začetnike priporočamo, da stojijo malo širše zaradi 
boljšega ravnotežja. Zadnjo nogo pa postavite na sredino zadnjega zavihka na rolki tako, da bo 
peta v zraku in se bo samo sprednji del stopala dotikal zavihka. Pozicija trupa je nad rolko, tako 
da je težišče telesa nekje na sredini deske. Kolena so pokrčena. Pazimo tudi, da se ne nagibamo 
preveč na levo ali desno stran rolke. 

Predvaja: 

1. Stojim na deski 

 

 

2. S pritiskom na zadnji zavihek dvignemo desko (prednjo nogo pokrčimo) 

 
3. Stopalo prednje noge rahlo obrnemo in potegnemo proti prednjemu zavihku (slišat se 

more kot da bi kaj »pobrusili«) 

      
 

Tako bo lažje osvojiti gibanje nog. 
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Najprej bomo izvajali ollie brez vožnje naprej in na mehki podlagi: 

1. kolena so skrčena in težišče telesa je na sredini rolke; 

2. tik preden se odrinemo, dodatno pokrčimo kolena, 

3. pri odrivu moramo najprej dvigniti vodilno nogo in šele nato ji sledi potisk zadnje 

noge na zavihek v smeri proti tlom. Sledi poteg sprednje noge do konca sprednjega 

zavihka in hitro pokrčenje zadnje noge k trupu; 

4. ko smo v zraku, skrčimo levo in desno koleno k trupu. Višje ko bomo dvignili kolena, 

višje bomo skočili; 

5. doskočimo na skrčena in sproščena kolena. 

 
Za lažje učenje, se ga lahko učimo tudi zraven kakšnega pritrjenega predmeta, ki je v višini bokov 
(npr. betonski blok). Tako imamo oporo na rokah in se lahko posvetimo delu nog (predvsem 
pravočasnemu izvajanja določenih gibov – provačasni »timing«) 
 
Ko osvojimo ollie na mestu, lahko poskusimo tudi ollie med vožnjo. Seveda z nizko hitrostjo. V vseh 
fazah ollieja je pomembna koordinacija gibanja. Ne smemo pozabiti, da najprej skrčimo sprednjo 
nogo in šele nato skrčimo tudi zadnjo nogo. Večina začetnikov ima težave prav pri tem začetnem 
gibu. 
 

 

 

 
 
Slike (kinogram) prikazujejo izvedbo ollieja preko ovire. 
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Pripravila: Darja Rijavec 

POSKUS: OKUŠANJE Z NOSOM 

 

 

 

 

 

POTREBUJEŠ: 

▪ KOZARECE 

▪ SMOOTHIE 

MEŠALNIK  

▪ ŽLIČKO  

▪ RAZLIČNO SADJE 

IN ZELENJAVO 

3 

4 

2 

1 

Prosi starše, naj ti pomagajo v mešalniku 
zmleti različno sadje ali zelenjavo (vsakega 
posebej). Vsako kašico pretresi v drug 
kozarec. 

Bratu ali sestri zaveži oči, s prsti naj si 
zamaši še nos.  

Prosi sestro ali brata, naj z žlico poskusi 
vsako kašico.  

Bo razločil-a okuse? 

Ali okuse prepoznavamo tudi s pomočjo vonja? 

 


