
Ta zgodba lahko vsebuje 
175–225 besed. 

Namen glasila je, da ciljni 
publiki ponudi specializirane 
informacije. Z glasili lahko 
tržite svoje izdelke, pridobi-
te ugled med konkurenco, 
člani, zaposlenimi in proda-
jalci. 

Najprej morate ugotoviti, 
komu želite nameniti glasilo. 
To je lahko kdor koli, ki mu 
lahko te informacije koristi-
jo, na primer zaposleni ali 
ljudje, ki jih zanima nakup 
vašega izdelka ali uporaba 
storitev. 

Iz vizitk, listov z informaci-
jami o strankah, vizitk, ki ste 
jih zbrali na sejmih, in iz 
seznama članov lahko zgra-
dite poštni seznam. Poštni 
seznam lahko kupite tudi od 
kakšnega podjetja. 

Če boste raziskali Publisher-
jev katalog, boste našli veli-
ko publikacij, ki imajo enak 
slog kot vaše glasilo. 

Nato poskusite ugotoviti, 
koliko časa in denarja lahko 

porabite za glasilo. Ta dejav-
nika vplivata na to, kako 
pogosto lahko objavljate in 
kako dolgo je lahko glasilo. 
Predlagamo vam, da svoje 
glasilo objavljate vsaj enkrat 
na četrtletje, tako da bo 
veljalo za dosleden vir infor-
macij. Stranke in zaposleni 
se bodo veselili njegovega 
vnovičnega izida. 

Opis slike ali grafike. 
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Naslov glavne zgodbe 

9. 6. 2022 
Ti

sk
 

I
M

E
 

P
O

D
J

E
T

J
A

 

Naslov druge zgodbe 

Ta zgodba lahko vsebuje 75
–125 besed. 

Naslov je pomemben del 
vašega glasila, zato ga mora-
te dobro pretehtati. 

V nekaj besedah mora zajeti 
vsebino zgodbe in pritegniti 
bralce. Naslov morate dolo-
čiti, preden napišete zgodbo. 
Tako vam bo naslov služil 
kot vodilo za pisanje zgod-
be. 

Nekaj primerov za naslov: 
Izdelek je zmagal na tekmo-
vanju, Z novim izdelkom 

lahko prihranite čas!, Zagon 
članov presega cilje ali Nova 
poslovalnica blizu vas. Zgodba z druge strani 2 

Zgodba z druge strani 2 

Zgodba z druge strani 2 

Zgodba z druge strani 3 

Zgodba z druge strani 4 

Zgodba z druge strani 5 

Zgodba z druge strani 6 

V tej številki: 



Spoštovani učenci, učenke, 
učitelji, učiteljice in vsi, ki 
ste si vzeli čas, da bi pre-
brali naš časopis TISK. 

 

Smo učenci 9. razredov, ki 
smo si v šolskem letu 
2021/22 izbrali izbirni 
predmet TISK. Vsak od 
nas je prispeval, da bi bil 
naš časopis čim bolj zani-
miv in da bi ob branju uži-
vali, ne glede na vašo sta-
rost. Vanj smo vključili vse 
od zanimivosti, receptov, 
poklicih prihodnosti … z 
namenom, da bi vsak bra-
lec našel nekaj, kar ga zani-
ma. Upamo, da vam bo 
všeč. 

                          Tija Jesenek 

 

PRVO URADNO UMETNIŠKO DELO NA  LUNI 

prek komercialne službe za lunarni 
tovor (CLPS). Umetniško delo pošilja 
podjetje za raziskovanje vesolja 
Spacebit and Astrobotic Technolog. 

Narejeno je bilo tako, da prenese 
ekstremne zunanje pogoje, kot so 
temperature od - 173 stopinj Cel-
zija pa do vključno 123 stopinj 
Celzija. Točni datum za pristanek 
umetnine na luni še ni znan, a pra-
vijo, da se bo zgodilo pozneje le-
tos. 

  

In seveda bodo tudi NFT 
(nezamenljivi žetoni) – po en za 
spomin vsakega od 5-ih korakov 
misije. Od izstrelitve rakete do 
pristanka na Luni do aluminijaste 
plošče. Del dobička od prodaje 
petih NFT-jev bo namenjen še 
neznanim dobrodelnim namenom. 

 

                                     Elena Les 

Za umetnost se zanimam že od 
nekdaj in presunila me je novica, 
ki sem jo prebrala na spletnih 
straneh. Na Luno bodo poslali 
umetniško delo?! 

24.03.2022 so na tis-
kovni konferenci v 
ameriškem paviljonu na 
svetovni razstavi Expo 
2020 v Dubaju, britan-
ski umetnik in skupina 
vodilnih delavcev ve-
soljske industrije razkri-
la načrte za trajno na-
mestitev enega od 
umetniških del Sacha 
Jafrija na Luni. Umetni-
na We Rise Together-
with the Moon, je alu-
minijast, z zlatom pre-
krit kos v obliki srca z 
besedilom. To bo prvo 
umetniško delo, poslano 
na naravni satelit Zemlje 

UVODNIK 

»Trajna 

namestitev 

enega od 

umetniških del 

Sacha Jafrija na 

Luni.« 
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Sacha Jafri, Vstajamo skupaj – z Lunino 
lučjo, 2022.  



Ali ste se kdaj spraševali po posebnostih na vašem telesu? Ste kdaj opazili, da imate posebnost, ki je 
nima prav vsak?  

V članku je opisanih pet značilnosti, ki so precej redke in zanimive. Preberite si članek in ugotovite, 
ali ste mogoče prav vi tisti z nenavadnimi lastnostmi. 

tetrakromatka Concetta Anti-
co. "To je kot barvni kup 
smeti, ki prihaja iz vseh ko-
tov." Kljub temu, da je videla 
toliko barv, je Antico priznala, 
da je bela njena najljubša bar-
va, "ker je tako mirna in po-
mirjujoča za njene oči." 

 

3. DVE PLASTI TREPAL-
NIC 

 Z  umetnimi trepalnicami ima-
mo lahko vsi bujne, večplast-
ne trepalnice. Ljudje z disti-
hiazo pa to že imajo. Redka 
telesna distihiaza je po mne-
nju Ameriške akademije za 
oftalmologijo "stanje, v kate-
rem iz kanalov meibomskih 
žlez izhaja dodatna vrsta tre-
palnic." To je posledica genet-
ske mutacije.  
Preden postanete preveč lju-
bosumni na ljudi s to redko 
dvojno vrsto trepalnic, morate 
vedeti, da ima značilnost tudi 
nekaj slabosti. "Pri distihiazi 
se zgodi, da las raste tam, kjer 
naj bi bila oljna žleza, kar velja 
za mokri del veke. To lahko 
povzroči solzenje, draženje 
oči in v nekaterih primerih 
negativno vpliva na vid osebe. 

2. SUPER BARVNI VID  
 
Naša sposobnost, da vidimo 
barvo, je posledica celic v na-
ših očeh, imenovanih stožci. 
Običajno imamo ljudje tri vr-
ste stožcev, ki nam pomagajo 
komunicirati z možgani in zato 
vidimo barve. Raziskave pa 
kažejo, da obstaja odstotek 

ljudi, imenovanih "tetrakromati", ki 
imajo dejansko štiri stožce, kar je 
redka telesna lastnost. Ti ljudje lahko 
vidijo 100 milijonov različnih barv. 
Raziskava je pri tem odkrila, da je to 
edinstven pojav predvsem pri žen-
skah, ki vidijo barve, ki jih mnogi od 
nas ne morejo razbrati.  

 
Vrhunski barvni vid zveni precej 
čarobno, vendar to ni vedno zabavna 
izkušnja. "Trgovina z živili je nočna 
mora," je za BBC Future priznala 

5. SIVE OČI  
Le od 8–17 % svetovnega 
prebivalstva ima modre oči. 
Še redkejša barva oči pa je 
siva. 
Svetovni atlas poroča, da 
ima manj kot en odstotek 
človeške populacije sive oči. 
To povzroča nizka plast me-
lanina v sprednji plasti šare-
nice. Čeprav so vaše možno-
sti, da srečate nekoga s sivi-
mi očmi, ki je redka telesna 
lastnost, precej majhne, je 
najboljša izbira v vzhodni in 
severni Evropi. Po Svetov-
nem atlasu sta edini redkejši 
barvi oči od sive rdeča ali 
vijolična, kar je pogosto po-
sledica že tako redkega sta-
nja albinizma, in heterokro-
mija, dveh različnih barv oči. 

ALI JE TVOJE TELO UNIKATNO? 

»SUPERBARVNI 

VID JE REDKA 

TELESNA LASTNOST, 

KI JO IMAJO LE 

NEKATERE 

ŽENSKE!« 
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1. DODATNA LUKNJA BLIZU 
UŠESA 

V Združenih državah in Združenem kra-
ljestvu se majhen odstotek (0,1%–0,9%) 
otrok rodi s tako imenovano preauriku-
larno jamo, ki je redka telesna lastnost. 
Glede na izgled, lahko luknjo pri ušesu 
primerjamo s škrgo, saj ji je podobna in 
celo nekateri evolucijski biologi teoreti-
zirajo, da tudi je bila, na neki točki. 
Ta jama je v bis-
tvu sinusni trakt, 
ki potuje pod 
kožo, viden pa je 
z majhno odprti-
no v traktu, tik pred ušesom in nad uše-
snim kanalom, vendar ne sodi tja. Te 
jame nastanejo v šestem tednu noseč-
nosti in so v večini primerov prisotne 
samo na enem ušesu. S to skrivnostno 
odprtino lahko normalno živimo. 

4. DOLGE MIŠICE 
DLANI 
So se prenesle od naših 
prednikov. Imenuje se tudi 
palmaris longus. To so bile 
mišice, ki so našim predni-
kom omogočile plezanje po 
drevesih. Čeprav jih ne 
uporabljamo več, jih neka-
teri še vedno imajo. Če želi-
te preveriti, ali jo imate, 
položite roko na ravno po-
vršino, nato se z mezincem 
dotaknite palca in izskočila 
bo iz zapestja. 

                 Lana Rutar in Nika Robič 

Povzeto po: https://www.scoopwhoop.com/rare-body-features-that-most-people-dont-have/ 

https://www.thelist.com/165463/rare-body-features-most-people-dont-have/ 

https://www.scoopwhoop.com/rare-body-features-that-most-people-dont-have/
https://www.thelist.com/165463/rare-body-features-most-people-dont-have/


Med perspektivne in najbolj 
iskane poklice prihodnosti 
spadajo: 
– strokovnjak za kibernetsko 
varnost, 
– medicinska sestra, 
– ustvarjalci vsebine, 
– računovodja, 
– oblikovalec uporabniške izkuš-
nje, 
– električar, 
– razvijalec programske opreme, 
– analitik podatkov, 
– inženir robotike, 
– psiholog ali psihoterapevt. 

Timotej Stojkovski 

Mladi pri odločanju potrebujejo čim 
več informacij o poklicih: kaj delavec 
običajno dela, katere delovne pripo-
močke uporablja, specifične zahteve 
poklica ali področja dela, morebitne 
nevarnosti, prednosti in slabosti, 
veščine in izobrazbene pogoje, po-
trebne za opravljanje poklica, možno-
sti na trgu dela ipd.  

Več dodatnih informacij lahko mladi 
pridobijo tudi z : 

– Raziskovanjem zanimivih in primer-
nih poklicev z računalniškim progra-
mom KAM IN KAKO. Kontaktirajte 
najbližji Karierni center za mlade 
»VŠEČKAM in GREM« in se dogo-
vorite za termin s kariernim svetoval-
cem. 

– Spletne strani MOJA IZBIRA , kjer 
so zbrane informacije o različnih po-
klicih.  

– Spletne strani Zavoda RS za zapo-
slovanje ponuja opise poklicev. 

– RTV Slovenija, ki ponuja kratke 
filme o različnih poklicih: “TO BO 
MOJ POKLIC”. 

– Kariernih sejmov in tržnic poklicev, 
ki so dogodki, kjer lahko mladi dobijo 
informacije o poklicih, saj se na do-
godku predstavljajo tudi podjetja. 

 

 

                                      

POKLICI PRIHODNOSTI IN POKLICI, KI JIH V SLOVENIJI PRIMANJKUJE 

Izberi poklic, ki 

ga boš z 

veseljem 

opravljal vsak 

dan svojega 

življenja. 
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Devetošolci smo bili letos pred težko odločitvijo, saj smo si morali izbrati šolo, na katero se bomo vpi-
sali. Pri tem so nam pomagali v šoli, doma, nekaj smo pa tudi sami brskali, da smo izvedeli, v katerih 
poklicih je prihodnost in katerih primanjkuje na Slovenskem. 

Po podatkih Statističnega urada RS se še vedno največ učencev vpiše na gimnazije, v nadaljnjem šola-
nju pa je več vpisa na družboslovne poti kot na naravoslovne. V Evropi je drugače samo na Finskem. 

Poklici, ki bodo v prihodnosti 
primanjkovali: 
– sistemski administrator, 
– finančni analitik, 
– tržnik, tržni raziskovalec, 
– farmacevt, 
– biokemik, biomedicinec, 
– zdravnik, zobozdravnik, 
– vsi poklici zdravstvene oskr-
be, še posebej povezani s stori-
tvami za starejše, 
– poklici s področja kemije in 
razvoja novih materialov, 
– strojni inženir, 
– organizator dogodkov, 
– prevajalec, 
– finančni, davčni in zavarovalni-
ški svetovalci in zastopniki. 

 

Povzeto po: https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2018/10/Kako-svetovati...-oktober-2018-FDV.pdf  
https://www.optius.com/iskalci/karierna-svetovalnica/poklici-prihodnosti-novi-in-stari-poklici/ 
https://www.dijaskisvet.si/dijaski-os/clanki/poklici-prihodnosti/ 
https://www.mojaizbira.si/poklici  



Prihajajo počitnice, naše najdaljše do zdaj, zbirali se bomo zunaj … In pred sabo imate nekaj predlo-
gov, kje preživeti te brezskrbne dni. 

BRANIBOR CLUB-
PUB 
 
Večina mladostnikov se 
tudi zbira v braniborju, 
saj imajo zelo lepo ure-
jeno ter je precej mirno.  

MESTNO JEDRO 
 
Tudi po mestnem jedru se potepajo 
najstniki, saj je veliko trgovin, gostiln, 
restavracij ter pa tudi mnogo klopi za 
kakšen počitek. Poleti pa pred hotelom 
Evropa tudi voda, ki prijetno ohladi. 

RAZNOLIKA ZBIRALIŠČA ZA NAJSTNIKE V CELJU 

Dan, ki je 

preživet v dobri 

družbi, ne 

stane nič. 
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ŠOLSKI CENTER CELJE 
 

Pri vhodu v šolo, se po pouku po navadi zbi-
rajo osnovnošolci ter dijaki. 

 

MESTNI PARK CELJE 

V mestnem parku je zelo sproščujoče, lahko 
se učiš, družiš s prijatelji ali pa greš na kakšen 
sprehod.  

 

CELJANKA 
 
Celjanka pa je skorajda glavno zbirališče za mlade, 
vsaj tiste, ki so radi v večji družbi ali pa imajo željo 
po spoznavanju novih ljudi. 

                 Klara Les Hace 



Anketo je izpolnilo 112 učencev; 
največ devetošolcev, in sicer 31,8 
%. Sledili so jim osmi razredi z 
28,2 %, šestošolci z 22,7 % in 
sedmošolci s 17,3 %. 
 
Od anketirancev ja na šolsko 
prehrano naročenih 95,5 %. Kar 
84,6 % jih je naročenih na mali-
co in kosilo. 

Celotnega kosila nikoli ne poje kar 8,2 % 
učencev. 82,4 % jih poje celotno kosilo 
včasih ali pogosto, le 9,3 % pa vedno.  

Polovica učencev vzame pri kosilu vse, 
kar jim je ponujeno, včasih 14,4 %, do-
bra četrtina pa nikoli ne vzame vsega. 
Večini je najljubši del kosila glavna jed, 
slabi tretjini sladica, preostalim pa solata 
in juha.  

Večini je količina kosila ustrezna. Kot 
najljubša kosila so navedli: čufte in pire 
krompir, pomfrit z dunajskim zrezkom, 
»nagece« ali čevapčiče ter rezance v sme-
tanovi omaki.  

 

 

O prehrani smo povprašale tudi vodjo 
šolske prehrane, gospo Urško Brunšek. 

 

1.Kaj bi glede jedilnika spremenili, če 
bi lahko porabili več finančnih sred-
stev? 

Na jedilnik bi lahko uvrstili živila, ki so 
dražja, tista, ki niso toliko vsakdanja … 

2. Ali pri sestavljanju jedilnika upošte-
vate odziv učencev (koliko hrane so 
pojedli, njihovo mnenje)? 

Kuharice spremljajo, kaj učenci prinašajo 
nazaj na pladnjih in ko ponovno želimo 
uvrstiti jed na jedilnik, kuharice opozorijo 
in jedi na jedilnik ne uvrstimo oziroma je 
jed na jedilniku manj pogosto. Učenci pa 
velikokrat pristopijo k meni in izrazijo 
željo, kaj bi želeli jesti oziroma česa že 
dolgo nismo imeli na jedilniku. Pri željah 
otrok pa je seveda potrebno upoštevati 

ŠOLSKA PREHRANA 

UČENJE GRE SKOZI 

ŽELODEC. 
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Slovenija je ena izmed držav v svetu, ki namenja šolski prehrani otrok posebno skrb. Temelj 

zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike je pestra, kakovostna in raznolika prehrana. 

Raziskale smo, kako poteka prehranjevanje na naši šoli, II. osnovni šoli Celje. S tem namenom 

smo intervjuvale vodjo prehrane Urško Brunšek in naredile anketo učencev 6.–9. razreda. 

 

 

 

Ugotovile smo, da so med učenci 
najbolj priljubljene sladke malice: 
čokoladni namaz, kosmiči z mle-
kom, navihančki/žepki.  

Količino malice je 59,6 % anketi-

rancev ocenilo kot ustrezno.  



Tija Jesenek, Eva Uran-
kar, Zoja Selič, Patricia 
Planko in Lana Đaković 

tudi vse ostale smernice za prehranjevanje 
in če je jed z vseh vidikov (ekonomskega, 
zdravstvenega …) sprejemljiva, jo tudi uvr-
stimo na jedilnik. 

3. Ali pri sestavljanju upoštevate pre-
hransko piramido? 

Pri sestavljanju jedilnikov moramo upošte-
vati zakon o šolski prehrani, v katerem so 
zajete smernice za prehranjevanje v vzgoj-
no-izobraževalnih zavodih. Te smernice 
določajo, kako načrtovati jedilnik, kako 
izbirati živila glede na njihovo kakovost ter 
tudi različne vidike. To pomeni, da v šolah 
zagotavljamo prehrano glede na telesne 
potrebe mladostnikov in omogočamo 
vsem otrokom na šoli iste možnosti za 
prehranjevanje. Celotno naše načrtovanje 
in izvajanje prehrane na šoli pa mora biti 
takšno, da ekonomično rabimo denarna 
sredstva, namenjena prehrani. 

4. Se vam zdi, da je na jedilniku česa 
premalo, preveč? 

Na jedilniku bi lahko imeli več zelenjave, 
zelenjavnih jedi ter rib in ribjih jedi, prav 
tako pa tudi polnozrnatih živil. Smo pa 
ugotovili, da otroci zavračajo zelenjavo, 
zato pripravljamo kremne juhe, kjer zele-

njava ni vidna, oziroma nimamo toliko zele-
njavnih prilog oziroma samo brezmesnih 
obrokov. Posledično pa imamo več mesa in 
mesnih izdelkov pri obrokih. Opažamo, da 
učenci težje sprejmejo nove jedi pri obrokih, 
sploh, če gre za polnozrnata živila. 

 

 

Ugotovile smo, da se učencem zdi, da je na 
jedilniku preveč kruha in čaja, ter da bi radi 
videli več sladkih malic ter več sadja (lahko 
ga bi vključili v smutijih ali sadnih solatah). 

S pomočjo ankete smo ugotovile, da veliko 
otrok ne vzame vsega, kar ponujajo obroki, 
teh pa prav tako ne pojejo v celoti. Naše 
mnenje je, da bi lahko učenci več sodelovali 
s kuhinjo in bi se bolj upoštevalo njihovo 
mnenje glede jedilnika. Jedi, ki jih poje zelo 
malo učencev, bi lahko izključili in jih nado-
mestili z novimi, ki so vsem bolj po godu. 

Naša želja je, da bi bil odstotek v celoti poje-

denih kosil večji in da bi otroci razvili boljši 

odnos do hrane. 

"Hrano, ki jo 

užijete, morajo 

najprej dobro 

obdelati zobje, 

sploh temeljito, 

toliko bolje; kajti 

dobro prežvečeno 

je že napol 

prebavljeno."       

Sebastian Kneipp  
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Vir: https://www.educaplay.com/printablegame/3403648-prehranska_piramida.html  

https://www.educaplay.com/printablegame/3403648-prehranska_piramida.html


PIŠKOTI POLNJENI Z NUTELO 
 

Nika Robič 

 

 

                                      

 

ZA PRIGRIZNITI ... 

Lač'n si full 

drugač'n! 
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V šoli smo imeli veliko obveznosti in smo kdaj pa kdaj potrebovali malo oddiha od vsega. Takrat se 
lahko družimo s prijatelji, pripravimo zabavo in jim postrežemo s prigrizki.  

Ker vemo, da so nekateri bolj sladkosnedi, nekateri pa imajo raje slane jedi, sem za vas pripravila en                       
sladek in en slan recept za slastne prigrizke. Ideje vam bodo prišle prav tudi za poletne počitnice.                     

 

 

Vir: https://www.janespatisserie.com/2019/03/06/nutella-stuffed-cookies/  
https://leaneen.com/2019/01/09/pica-polzki/  

PICA POLŽKI 

https://leaneen.com/2019/01/09/pica-polzki/


ZA NAŠE NAJMLAJŠE 

Za male in 

velike! 
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Vir: 
https://www.google.com/search?q=pobarvanka+aladin&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5_rnK5pr2AhUVh_0HHaydAIkQ_AUoAX
oECAEQAw&biw=2133&bih=1041&dpr=0.9#imgrc=4b_DnLwuvxUgGM  

           Lana Rutar 



 

 

                                      

 

NAŠI LIKOVNI IZDELKI 

»Če bi bil svet 

jasen, bi ne bilo 

umetnosti.« 

Albert Camus  
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»Pravila in 

modeli 

uničujejo genija 

in umetnost.«  

Heizlit  
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Prišli ste do konca časopisa, ki smo ga izdelovali kar nekaj 

časa. Najprej je na obisk prišla novinarka dela Špela Kuralt, 

ki se ji prav lepo zahvaljujemo za vse nasvete. Marsikoga je 

delo novinarstva še bolj pritegnilo.  

Je prvi. Bile so težave, a smo jih premagovali s skupnimi 

močmi. Prvoten načrt je namreč bil, da izide že marca. Na-

slovnica Elene Les, za katero bomo v bodoče zagotovo slišali 

na umetniškem področju, je prekrasna. Tudi učenke, ki so 

pisali reportažo o prehrani so vložile ogromno truda in ener-

gije, da so prišle do končnega izdelka.  

Dragi devetošolci, želim vam, da poletite novim zmagam 

naproti. Ja, prišli bodo dnevi, ko ne bo šlo vse po načrtih, a 

vedite, da za dežjem vedno posije sonce.  

SREČNO!  

                                                      Petra Kontarček Rabuza 

Ljubljanska cesta 46 

3000 Celje 

I I .  osnovna šo la Cel je  

Telefon:  (03) 428 52 10  

E-pošta: tajnistvo@slander.si 

UREDNIŠKI ODBOR učenke in učenci IP Vzgoja 
za medije – TISK: 
 
Elena Les, 9.a  
Maja Uranker, 9.a  
Tija Jesenek, 9.b  
Patricia Planko, 9.b  
Lana Rutar, 9.b  
Nika Robič, 9.b  
Timotej Stojkovski, 9.b 
Lana Đaković, 9.b 
Klara Les Hace, 9.b 
Eva Urankar, 9.b 
Zoja Selič, 9.b 
 

NASLOVNICA: Elena Les, 9.a 

MENTORICA, PREGLED in TEHNIČNA OBDELAVA:  

Petra Kontarček Rabuza, prof. slov. in geo. 


