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ŽIVEL 1. MAJ PRAZNIK DELA 
 
 
Bliža se največji delavski praznik, dan dela, ki ga pri nas obeležujemo dva dni, prvega in drugega 
maja. 
 
Kaj pravzaprav praznujemo? 
 
Prvi maj, mednarodni praznik dela, se praznuje po svetu že od leta 1890. Ideja delavskega praznika je 
bila združiti in povezati delavce vseh dežel in skupaj zahtevati boljše pogoje za delo.  
Leta 1886 so v ZDA potekali protesti na ulicah, kjer so delavci zahtevali osemurni delavnik, saj so v tistih 
časih delali po 14 ali celo 16 ur na dan, 7 dni na teden. Na protestih v Chicagu je med policijske vrste 
priletela bomba in ubila nekaj policistov. Policija se je odzvala s streli, ranila številne protestnike, nekaj 
protestnikov je umrlo, nekaj pa jih je bilo aretiranih in kasneje obsojenih na smrtno kazen. 
Okoliščine nikoli niso bile povsem pojasnjene, dogodek pa je postal simbol upora proti izkoriščanju 
delavstva.  
V spomin na žrtve v spopadih med stavkajočimi delavci in policisti v Chicagu je bil 1. maj določen kot 
praznik dela.  
 
So s protesti kaj dosegli? 
 
Zahteva delavcev po osemurnem delavniku, ki so jo izražali z geslom "osem ur dela, osem ur rekreacije 
in osem ur počitka" je bila uspešna. Osemurni delavnik je bil na slovenskem ozemlju uveden na 
začetku leta 1919. Danes v Zakonu o delovnih razmerjih piše: »Polni delovni čas ne sme biti daljši od 
40 ur na teden.« (ZDR-1, 143. čl. 1. odst.) Vse ostale ure, so nadure. 
 
Kako praznujemo prvi maj? 
 
Od leta 1890 se prvi maj praznuje kot praznik dela na ozemlju današnje Slovenije in drugod po svetu. 
V Sloveniji sta 1. in 2. maj tudi državna praznika in dela prosta dneva, hkrati pa takrat potekajo tudi 
šolske počitnice. 
Prvega maja delavke in delavci na shodih in drugih množičnih srečanjih opozarjajo na pomen 
solidarnosti in izražajo svoje zahteve po pravičnih delovnih pogojih. V spomin na pretekle boje se je 
ohranil običaj kurjenja kresov na predvečer praznika, prvomajsko jutro pa se v mnogih krajih začne z 
budnicami godb na pihala. Ponekod po Sloveniji postavijo mlaj, mnogi delavci pa si pripnejo rdeč nagelj, 
ki je postal simbol prvega maja. 
V mnogih državah po svetu je praznik dela še vedno povezan z delavskim bojem in z velikimi 
zborovanji ali protesti, ki jih organizirajo sindikati, ki zastopajo interese delavk in delavcev. 
Prvega maja se poje delavska himna, 'Internacionala', ki je prevedena v več kot 150 jezikov in je 
svetovni simbol boja proti izkoriščevanju. 
 

Pripravil: mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj  
 

Vir: www.zsss.si 

http://www.zsss.si/
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Pripravil: mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 
 

    LEPOTA SKOZI ČAS IN PROSTOR 

 
20. Stoletje - 1950 – 1960 

 

Petdeseta leta prinesejo v modo pričesk malce daljše linije, še vedno pa so pričeske valovite, 
ženstvene in zapeljive. Leta 1953 so v Londonu okronali mlado angleško monarhinjo Kraljico 
Elizabeto II. Njena veličastna kraljevska oprava in prelepo oblikovana pričeska z značilno 
mehko oblikovano linijo na čelu je povzročila pravi modni boom. Ženske so drle v frizerske 
salone in si želele take pričeske. Drugi del ženske populacije pa se je zgledoval po bolj 
ležernih, neformalnih pričeskah iz italijanskih filmov, prelepih Italijankah, ki so v stilu La 
dolce vita pile kavo v rimskih kavarnah. V letu 1956 na trg lansirajo tudi prvo barvo za 
domačo uporabo Clariol. Pospremijo jo z znamenitim večpomenskim nagajivim sloganom, ki 
še danes velja za vzor v oglaševalski industriji: »Does she…or does she not? Only her 
hairdresser knows«. (prevod: Ali se….ali ne? Samo njen frizer ve.) Barve so se začele prodajati 
za med, v šestih letih prodaje je ta narasla za osupljivih 413%! Osupljiv podatek, ki nam pove 
veliko o moči oglaševanja in o močni želji žensk po spremembi barve. Sam frizerski poklic dobi 
veliko priznanje, ko filmska frizerka Irma Kusley dobi nagrado in javno priznanje za 
oblikovanje pričeske lika v kultni seriji I love Lucy, znani rdečelasi igralki Lucille Ball.  V 
Franciji smo lahko priča rojstva nove frizerske zvezde – Alexandre de Paris. Najprej vajenec 
slavnega Antoinea de Paris, odpre svoj salon na znani mondeni pariški ulici Rue du Faubourg 
St-Honore, kjer je bil frizer vseh najboljših manekenk hiš visoke mode, prav tako pa so se pod 
njegovimi rokami razvajale vse zvezde tega časa – Greta Garbo, Lauren Bacal, Sofia Loren, 
Elizabeth Taylor, kateri je leta 1963 oblikoval kultno pričesko za njen film Kleopatra. Glavno 
vodilo njegovega dela je bilo, da mora pričeska poudarjati osebnost stranke in s tem sproži 
pravi premik v konceptu oblikovanja pričesk. V Angliji pa se v tem obdobju strmo vzpne 
kariera še enega znanega frizerja – Pierre Raymond Bessone, ki je kmalu postal znan pod 
imenom Mr. Teasie Weasie, je bil ljubljenec dam visokega sloja in uspešnih lepotic. Leta 1956 
je povzročil pravi škandal in začudenje, saj je igralka Diana Dors iz Amerike priletela v Anglijo 
k njemu samo na umivanje las in oblikovanje pričeske ter za to plačala astronomsko vsoto 
2.500 funtov, kar je bila v tistem času cena manjše stanovanjske hiše. Bil je pravi mojster 
samopromocije, saj se je redno pojavljal v televizijskih oddajah in v živo oblikoval pričeske, 
običajno nenavadnih barv in oblik, ter s svojim lažnim francoskim naglasom pričeskam dajal 
svojevrstna imena. Čeprav je bil njegov lik morda malce karikirano preveč poudarjen, je 
vendar dokazal, da tudi frizerji lahko dosežejo svetovno slavo in prepoznavnost, saj je bil hkrati 
izjemno znan in priljubljen pa vendar odličen frizerski mojster, ki je s svojo domišljijo premikal 
meje frizerstva. Petdeseta leta pa prinesejo tudi nov val filmskih zvezd, ki so bile prave 
modne ikone, kot take jih dojemamo še danes. To so nesmrtne zvezde filma – Grace Kelly, 
Marlene Dietrich, Marylin Monroe, Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor… Poznavalci in 
ljubitelji stila še danes obožujejo in se navdihujejo pri teh modnih ikonah, ki so večen vzor 
lepote, ženstvenosti in elegance.  
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Vir: Romana Marolt, https://www.frizerska.si/frizerstvo-skozi-cas/, 23. 4. 2020 

Tolmin, 23. 4. 2020        Pripravil: mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj 

NADALJEVANJE 

https://www.frizerska.si/frizerstvo-skozi-cas/
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Pripravila Nataša Skrt Leban  

 

PISANJE Z ROKO – tehnologija, ki človeku tisočletja zagotavlja 
napredek 

Danes vam predstavljam ALJOŠO BAGOLA, kreativca, oglaševalca, kolumnista, kreativnega  
izvršnega direktorja oglaševalske agencije Pristop Creativa, glasbenika, predavatelja….. 

 

Aljoša Bagola dela pretežno v digitalnem svetu. Na Facebooku, Instagramu in Facebooku ima 
skupaj več kot 16.000 sledilcev. Kljub temu je do družbenih omrežij kritičen in pravi, da bi jih 
morali vsi uporabljati pametno oziroma bi se morali zavedati njihovih pasti: »Sodobni svet 
nas opremlja z vedno novo tehnologijo, ki se vtke v naša življenja tako hitro, da si skoraj ne 
predstavljamo več življenja brez nje«. 

Pravi, da mu je poleg glave na voljo nekaj rekvizitov, kot sta papir in svinčnik, najraje pa 
uporablja nalivno pero. »Ko je človek soočen s praznim papirjem, ne prenaša le misli iz 
glave, pač pa tudi iz srca in duše. Začuti poziv, klic, da začne ustvarjati in izpusti na plan svojo 
kreativnost.« 

Zjutraj prične risati in skicirati v brezčrtno beležko. Šele nato zapiše v digitalni obliki. 
Poudarja da je kreativnost, ustvarjalnost pomembna za preživetje.  

Pisanje z roko je poseben obred. Potrebno si je vzeti čas in premisliti, kaj bomo napisali.  

Pismenost postaja vse bolj vizualna. Tudi črke so vizualni simboli, a jih prevečkrat 

zamenjujemo na primer s prikazi, kot so »čustvenčki« - 😊  ☹… V primerjavi z dobrim 
izborom besed v avtorskem zapisu, ki odraža naše razpoloženje, z njimi zelo omejujemo 
možnost izražanja. Ko pišemo bolj impulzivno, čustva neposredno zlivamo na papir. 
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Aljoša Bagola pravi, da posameznikova odgovornost za svoj razvoj vključuje tudi ohranjanje 
pisanja z roko.  

Pri pisanju z uporabo tipkovnice se vključi manj možganskih omrežij kot pri pisanju z roko. S 
tem krnimo sposobnost pomnjenja, kompleksnega razmišljanja, domišljije… 

Pisanje z roko je tehnologija, ki je vrsto tisočletij zagotavljala napredek, izboljšala 
komunikacijo in s tem odnose. 

Pisanje z roko je zelo pomembna tehnologija tudi za prihodnje generacij. Razumevanje, da s 
tem, ko se naučimo pisati, lahko naučimo brati in postanemo samostojni, je to pomemben 
del odraščanja. 

Če lahko nekdo med svojimi sposobnostmi in kvalifikacijami našteje, da je pismen, da zna 
napisati izdelek, ki ima rep in glavo, ki upošteva slovnična pravila, izraža načitanost in 
razumevanje problema, je to velika prednost.  

Pravi, da zelo pogreša ljudi, ki se znajo dobro izražati. V njegovem poslu dobro idejo težko 
ohranijo pri življenju, če ne znajo napisati dobre zgodbe in jo ustrezno komunicirati, zato 
mora vsak snovalec idej nujno narediti tudi evolucijo na področju pisanja. 

Če gledamo pismenost z vidika napredka, smo pri pisanju z roko v boljšem stiku s sabo, 
imamo več kapitala za kakovostno refleksijo, kar pomeni, da smo bolj umirjeni. Če smo 
umirjeni, bolje izvajamo svoje naloge, kar vpliva na karierno uspešnost, saj smo uspešnejši 
zato, ker imamo več napredka. Posledično imamo več energije za uresničevanje svojih ciljev 
in ne ciljev in pričakovanj nekoga drugega. Ko bomo ljudje to razumeli, bo vsem lažje. Očitno 
je do tega možno priti, tudi s pisanjem z roko. 

 

 

Viri: 

Povzeto po intervjuju Alenke Zdešar z Aljošo Bagola 

Galerija življenja, stičišče ustvarjalnih rešitev  
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Pripravila Nataša Skrt Leban  
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Pripravil Matic Šen 

                             Peter Vilfan  - »Pero« 

Peter Vilfan se je rodil junija leta 1957 v Mariboru. Večino 

svoje igralske kariere je Vilfan igral v Ljubljani za Smelt 

Olimpijo. Sicer se je dvakrat vmes odpravil igrati drugam, 

najprej v Split k Jugoplastiki in nato še za beograjski Partizan. 

V obeh klubih je ostal le na kratko, v Splitu dve, v Beogradu pa 

po eno sezono, ter se vedno vrnil v Olimpijo. 

V sezoni igranja za Partizan, oziroma za tako imenovane »grobare«, je dosegel rekord v številu 

vseh doseženih košev v eni posamezni sezoni. Na tekmah jugoslovanskega prvenstva in 

pokala, ter še v mednarodnih nastopih za Pokal Radivoja Koraća mu je uspelo v eni celi sezoni 

doseči vsega skupaj kar 1008 točk, največ izmed vseh partizanovih košarkarjev kadarkoli. 

Rekord velja še dandanes. 

Za Jugoslavijo je zbral 121 nastopov v obdobju 1977 in 1983 in je po številu nastopov zanjo 

tretji izmed vseh Slovencev. Igral je na petih mednarodnih tekmovanjih, in sicer na SP 1978, EP 

1979, EP 1981, SP 1982, EP 1983 ter zbral po eno zlato in bronasto na SP ter po eno srebrno in 

bronasto medaljo na EP. 

Bil je prvi kapetan slovenske košarkarske reprezentance v samostojni Sloveniji. 

Po končani igralski karieri se je zaposlil na RTV-ju, kjer dela kot športni komentator med pre-

nosi košarkaških tekem. Ustanovil je tudi prvo šolo košarke za mlade v Sloveniji, ki nosi nje-

govo ime: Košarkarska šola »Peter Vilfan«. Šola je bila ustanovljena v Mariboru, nato pa se je 

preimenovala v Poletni košarkarski tabor in preselila na slovensko obalo v Strunjan.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/KK_Union_Olimpija
https://sl.wikipedia.org/wiki/KK_Union_Olimpija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Split
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=KK_Split&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Beograd
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=KK_Partizan&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pokal_Radivoja_Koraća
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jugoslovanska_košarkarska_reprezentanca
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Svetovno_prvenstvo_v_košarki_1978&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Evropsko_prvenstvo_v_košarki_1979&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Evropsko_prvenstvo_v_košarki_1979&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Evropsko_prvenstvo_v_košarki_1981&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Svetovno_prvenstvo_v_košarki_1982&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Evropsko_prvenstvo_v_košarki_1983&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zlata_medalja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bronasta_medalja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovno_prvenstvo_v_košarki
https://sl.wikipedia.org/wiki/Srebrna_medalja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropsko_prvenstvo_v_košarki
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapetan_(šport)&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_košarkarska_reprezentanca
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/RTV_SLO
https://sl.wikipedia.org/wiki/Maribor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Strunjan


 

9 
 

Leta 2004 je izšla njegova avtobiografija »Peter Vilfan«. Izdajatelj knjige je njegova košarkarska 

šola. 

 
 

2. Tekmujmo proti učitelju… 

Koliko zaporedno uspešnih metov (kot je na sliki) lahko opraviš brez 

napake? 

Učitelj Učenec 

19 - krat ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir:  https://sl.wikipedia.org/wiki/Peter_Vilfan 

 

 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Peter_Vilfan
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Pripravil Matic Šen 

BORUT PETRIČ  - »NAJUSPEŠNEJŠI SLOVENSKI PLAVALEC« 

Borut se je rodil 28. decembra 1961 v Kranju. 
Obiskoval je osnovno šolo Franceta Prešerna in 
kasneje kranjsko gimnazijo. Plavati je začel v 
plavalnem klubu Triglav. 

Borut Petrič je bil na začetku osemdesetih let 
prejšnjega stoletja eden najpopularnejših 
jugoslovanskih športnikov. Na evropskem plavalnem 
prvenstvu v Splitu leta 1981 je z nepolnimi dvajsetimi 
leti  osvojil zlato na 400 metrov prosto in srebro na 
1500 metrov. Pokriti bazen splitskega Poljuda je bil 
zapolnjen do zadnjega kotička, na miljone ljudi v nakdanji Jugoslaviji pa je pred malimi ekrani  z 
nestrpnostjo spremljalo prenos. Pri zadnjem obratu finala na 400 metrov prosto je imel sloviti 
ruski plavalec Vladimir Saljnikov pol telesa prednosti. Borut ga je v izjemnem boju prehitel in 
postavil državni rekord, ki se je obdržal do marca 2007. Še vedno pa drži kadetski rekord 
Slovenije na 400 metrov prosto. Bil je razglašen za športnika leta v Jugoslaviji.    

V plavanju je ostal še tri leta in se s 23-imi leti poslovil od aktivnega plavanja. Zelo mlad je 

vstopil v vrhunsko plavanje, saj še danes velja za najmlajšega olimpijca nekdanje in zdajšnje 

države. Na olimpijskih igrah v Montrealu leta 1976 je nastopil star 15 let in pol. Nastopil je na 

treh olimpijskih igrah in vrste drugih najpomembnejših tekmovanj. Borut je bil in je še danes 

zabaven človek poln hudomušnih idej. Veljal je za upornika brez razloga.  

Največji uspehi: 

1975 Tretji na evropskem mladinskem prvenstvu - 1500 prosto 
1976 Evropski mladinski prvak - 1500 prosto, dvakrat drugi - 400 prosto, 200 delfin. Najmlajši 
udeleženec OI v zgodovini SFRJ 
1977 Tretji na evropskem članskem prvenstvu - 1500 prosto 
1978 Drugi na svetovnem prvenstvu - 1500 prosto 
1979 Trikrat prvak sredozemskih iger 
1980 Peti na OI Moskva - 1500 prosto 
1981 Evropski prvak na 400 prosto, drugi na 1500 prosto 
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1982 Peti na svetovnem prvenstvu - 400 prosto 
1983 Dvakrat drugi na evropskem prvenstvu - 400 in 1500 prosto 
Z 3:51,63 absolutni slovenski rekorder na 400 prosto do 25. Marca 2007. Najstarejši rekord 
Slovenije iz leta 1977 na 400 prosto za kadete. 
 

 

2. Tekmujmo proti učitelju… 

Kolikokrat lahko dvigneš plastenko polno vode od priročenja do 

odročenja (kot je na sliki)? 

Učitelj Učenec 

42 - krat ? 

 

 

 

 

 

 

 

Kateri bo naslednji izziv? 

 

Vir:  http://sportdogaja.si/zgodovina/borut_petric_najuspesnejsi_slovenski_plavalec 

 

 

 

 

 

http://sportdogaja.si/zgodovina/borut_petric_najuspesnejsi_slovenski_plavalec
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Pripravila: Sonja Kodelja 

OKRASNI LONČKI ZA NAŠE LONČNICE 
 

Danes se bomo lotili recikliranja. V naših domovih se vsak dan nabere veliko odpadne 
embalaže, ki jo zavržemo, danes pa imam za vas predlog, kako jo koristno uporabimo. 

V prejšnjem članku sem vam predlagala, da posadite rastlino. Če ste to naredili, ali pa ste še 
v pripravah, je tu ideja, kako bo ta rastlina izgledala še lepše. 

Zanjo bomo poslikali okrasni lonček. Uporabimo lahko različno embalažo: plastenke različnih 
oblik, konzervne škatle, pločevinke, …….. 

Ko izberemo primerno plastenko, vodoodporno barvo in čopič, pa pride na vrsto naša 
domišljija. Te imamo vedno na pretek. 

Ideje dobimo tudi na spodnjih slikah. 
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Vir:https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox/FMfcgxwHMsRmCDtJlbBktgPGhjcWzdnD 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox/FMfcgxwHMsRmCDtJlbBktgPGhjcWzdnD
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Pripravila Sonja Kodelja 

GOJENJE NETRESKOV  IN         

DRUGIH SUKULENTOV 

 

Sukulenti ali sočnice so rastline sušnih območij, ki imajo običajno dele, ki so močno 

odebeljeni, v katerih shranjujejo vodo. Med sukulenti, ki jih gojimo doma, so najpogostejše 

različne aloje in netreski. Večine sočnic pri nas zaradi nizkih zimskih temperatur ne moremo 

gojiti na prostem. Ker so zelo lep okras na vrtu, jih marsikdo goji v posodah na terasi, ob 

vrtnih poteh ali na posameznih privlačnih točkah vrta. Nekatere gojimo kot lončnice v 

notranjih prostorih. 

Sukulenti se na splošno dobro počutijo v posodah. Zaradi tega je gojenje relativno 

enostavno, le zalivati jih je treba nekoliko pogosteje kot sukulente, ki rastejo na prostem. 

Predlagam vam, da si posadite vsaj enega, saj so nezahtevni za vzgojo. Jaz sem jih imela v 

mladosti veliko vrst in sem bila zelo ponosna nanje. Še vedno jih rada vzgajam, ker so 

nezahtevni za vzgojo. 

Posoda za sočnice  

 Sadimo jih v posode iz žgane gline. Plastične in kovinske posode ne omogočajo izmenjave 

vlage v dovolj veliki meri, kar lahko povzroči  gnitje korenin. Ker so korenine občutljive na 

vlago in rade gnijejo, moramo poskrbeti, da ima posoda dovolj velikih lukenj, ki omogočajo 

odtok odvečne vode in dodatno izmenjavo zraka. Uporabljamo nižje posode, ki zadržujejo 

manj vode oz. vlage.  

Zemlja 

Sukulente sadimo v zemljo, ki ne zadržuje vode. Kupimo lahko že pripravljeno mešanico za 

sukulente, ali pa uporabimo vrtno zemljo, ki ji dodamo ustrezno količino peska, da povečamo 

prepustnost za vodo. 

Vlaga 

Spomladi in poleti v obdobju rasti, ko so na prostem, jih zalivamo tedensko. Če jih kdaj 

pozabimo zaliti, ne bo nič narobe. Ko se začne poletje prevešati v jesen, pogostost zalivanja 

zmanjšujemo. Praviloma zalijemo takrat, ko se zemlja izsuši. V času mirovanja, ko jih 

prenesemo v notranje prostore, ne zalivamo, ali pa zalivamo zelo skromno in le občasno. 

Sukulenti in netreski imajo radi jutranje sonce. Nekaterim ne ustreza poletna vročina, zato jih  

v vročini zasenčimo.. 
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Gnojenje 

 Gnojimo skromno z gnojili, ki imajo manjši delež dušika ali pa s pripravkom, ki ga dobimo z 

namakanjem komposta v vodi. Priporočljivo je, da jih pognojimo le enkrat spomladi ob 

začetku rastne sezone. 

 

Slike: https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enSI751SI754&sxsrf=ALeKk02YsdEnV1r5Zy-iEE-

xHQNzxe-1LA:1587467880456&q=sukulenti,+so%C4%8Dnice+-

+slike&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwieg-

3YsvnoAhUIy6QKHZ2RDiQQ7Al6BAgKEBk&biw=1600&bih=757#imgrc=Ap5uWnAEvqGjYM 

 

 

 

 

                                                                                                                            

https://www.vrtnarava.si/delo/gnojenje/kompost
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enSI751SI754&sxsrf=ALeKk02YsdEnV1r5Zy-iEE-xHQNzxe-1LA:1587467880456&q=sukulenti,+sočnice+-+slike&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwieg-3YsvnoAhUIy6QKHZ2RDiQQ7Al6BAgKEBk&biw=1600&bih=757#imgrc=Ap5uWnAEvqGjYM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enSI751SI754&sxsrf=ALeKk02YsdEnV1r5Zy-iEE-xHQNzxe-1LA:1587467880456&q=sukulenti,+sočnice+-+slike&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwieg-3YsvnoAhUIy6QKHZ2RDiQQ7Al6BAgKEBk&biw=1600&bih=757#imgrc=Ap5uWnAEvqGjYM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enSI751SI754&sxsrf=ALeKk02YsdEnV1r5Zy-iEE-xHQNzxe-1LA:1587467880456&q=sukulenti,+sočnice+-+slike&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwieg-3YsvnoAhUIy6QKHZ2RDiQQ7Al6BAgKEBk&biw=1600&bih=757#imgrc=Ap5uWnAEvqGjYM
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enSI751SI754&sxsrf=ALeKk02YsdEnV1r5Zy-iEE-xHQNzxe-1LA:1587467880456&q=sukulenti,+sočnice+-+slike&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwieg-3YsvnoAhUIy6QKHZ2RDiQQ7Al6BAgKEBk&biw=1600&bih=757#imgrc=Ap5uWnAEvqGjYM

