Brezplačna izobraževalno-zabavna revija za majhne in velike
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V tej številki boš izvedel
veliko o 30. obletnici samostojnosti Slovenije,
Slovenskem hladnokrvnem konju in trajnostni mobilnosti.
Čakajo te kviz, ustvarjalna naloga, ideje za igro,
nasveti, pravljica …
Še enkrat pozorno preglej revijo.
Opazil boš, da nam ponekod družbo delajo črke.
Prepiši jih od začetka do konca revije v enakem
zaporedju v spodnje krogce. To je poletno geslo!

Napiši geslo, svoj naslov in starost ter jih do 30. junija 2021 pošlji na naslov:
Društvo Sobivanje, Predjamska cesta 1, 1000 Ljubljana.
Geslo zimske številke je bilo:
SPODBUJAJMO SE

Sobivanje – brezplačna revija za otroke in starše, junij 2021. Letnik 6, številka 11. Nosilec projekta: Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj.
Izdajatelj: Bomark d.o.o., Predjamska cesta 1, 1000 Ljubljana. Odgovorni urednik: mag. Borut Petelin. Besedila in urejanje besedil: Andreja
Šeme. Strokovni sodelavci: dr. Lia Katarina Kompan Erzar, Tomaž Oršič. Jezikovni pregled: Zorana Teran. Likovno uredništvo in oblikovanje:
Nina Marselan. Fotografije: Shutterstock, Slovenski hladnokrvni konj: V. Rezar. Tisk: Izi print d.o.o. Natisnjeno v 30.000 izvodih. Vsebina je
zaščiteno avtorsko delo in jo je brez pisnega dovoljenja nosilca projekta prepovedano razmnoževati v kakršnikoli obliki.
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KDO SMO?
Sem slovenski hladnokrvni konj. Ne, nimam mrzle krvi, tako kot vsi sesalci
sem toplokrvna žival. Ime sem dobil po svojem značaju. Sem namreč zelo
trdnega značaja, miren in preudaren. Moji predniki so nastali na območju
severovzhodne Slovenije in Gorenjske pred okoli 80 leti (leta 1964) s
križanjem štirih različnih vrst konj. Sem avtohtona pasma konja,
kar pomeni, da živim samo v Sloveniji.

KAKŠNI SMO?
Imam skladno in čvrsto postavo ter sem srednje
velikosti. Običajno smo rjave, lisičje ali črne barve,
lisasti pa še ne. Ljudje me imajo radi zaradi dobrega,
dobrohotnega in umirjenega značaja, pa tudi zato,
ker sem zelo vztrajen in delaven. Ker sem močan
konj, me pogosto uporabljajo za vprego.
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Fotografije: V. Rezar, http://www.genska-banka.si/pasme/slovenski-hladnokrvni-konj/

A veš, da lahko
slovenski hladnokrvni
konj tehta celo več kot
eno tono?! To je pa res
ogrooomno.
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KAJ POČNEMO?
Večina naše pasme konča na vaših krožnikih. Naše meso je namreč zelo zdravo, zato našo pasmo pogosto redijo za zakol in za žrebeta. Priljubljeno je tudi
mleko naših kobil. Ker sem krepak, lahko tudi pomagam ljudem pri kmečkih
opravilih, včasih pa celo pri delu v gozdu ali na polju. Sem tudi promotor
slovenske tradicije in kulturne dediščine, saj me z vprego radi pokažejo na
turističnih, kmečkih in drugih prireditvah.
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KJE ŽIVIMO?
Kot sem že povedal, je naša pasma pred 80 leti nastala na območju severozahodne Slovenije in Gorenjske. Danes pa smo slovenski hladnokrvni konji razširjeni
že po vsej Sloveniji. Naša pasma predstavlja kar 15 % vseh konj v Sloveniji. To
pomeni, da bi bilo, če bi v Sloveniji zbral na kup 100 konj, med njimi kar 15
slovenskih hladnokrvnih konj.

KAJ JEMO?
Več kot polovica našega obroka je slama ali seno, temu pa dodajo še ječmen,
proso, pšenične otrobe, laneno seme ali različne žitne mešanice. Za posladek
imam zelo rad korenje ali jabolka. Jem vsaj trikrat na dan po malem, popijem pa
do 50 litrov vode na dan. To je toliko, kot če bi ti spil 200 kozarcev vode vsak dan!
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Fotografje: Čebeli: Robert Mulej,
čebele
v letu inV.panj:
Dunja
Wedam, čebelar: Aleš Fevžer
Fotografije:
Rezar,
http://www.genska-banka.si/pasme/slovenski-hladnokrvni-konj/

Trenutno je v Sloveniji okoli 3500 slovenskih hladnokrvnih konj.
Od tega jih je okoli 1350 vpisanih v rodovniško knjigo. Ker pa
obstaja relativno velika stopnja sorodnosti med konji v populaciji,
smo uvrščeni med kritično ogrožene pasme.
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Konje delimo v
dve glavni skupini:
1. polnokr vne, toplokrvne
in hladnokrvne ter na
2. male konje in ponije.
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V spomladanskih dneh smo še raje zunaj. Dnevi so daljši in postaja
prijetno toplo. Tudi sprehodi s kužkom postajajo daljši in se pogosto
spremenijo v prave pohode. Čas v naravi dobro dene prav vsem –
otrokom, staršem in štirinožnim prijateljem.
A spomladi moramo biti na sprehodih po gozdu še posebej pazljivi.
Od sredine maja do začetka junija srne kotijo mladičke. Ko gre mamica po hrano, mladičke pusti same v visoki travi ali na travnikih. Mladički
so brez vonja, zato so varni pred plenilci in niso v nobeni nevarnosti.
Nevarno za mladičke pa je, če se jih dotakne človek. Mladičkov, ki imajo človeški vonj mamica ne bo sprejela. Prepuščen bo sam sebi in bo
najverjetneje umrl. Tega pa si gotovo ne želiš. Mlade srnice tudi ne
smeš vzeti domov, to je strogo prepovedano. Srnica rabi mir in mamo.
Zato:
1. Če na sprehodu po gozdu zagledaš malo srnico, jo pusti pri miru in
se je ne dotikaj.
2. Spomladi imej kužka vedno na povodcu, da ne bi prestrašil ali
poškodoval srninih mladičev.
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Slovenija je majhna, a zelo raznolika. Na
nekaj več kot 20.000 km2 imamo kar tri
vrste podnebij: zmerno celinsko, zmerno
mediteransko in gorsko podnebje.
V večjem delu Slovenije imamo zmerno celinsko podnebje. Zime so precej
hladne, poletja so precej vroča. Povprečna zimska temperatura je nižja od 0 °C.
Najbolj toplo in milo poletje ter mile zime
so na obali in na Krasu. K temu pripomore
vpliv morja, ki blaži zimski mraz in poletno
vročino. Na tem območju imajo tudi največ sončnih dni. Najbolj ostro podnebje
je v visokogorju. Tam so temperature vse
leto nižje kot drugod in pade veliko padavin, pozimi v obliki snega.

Obkroži z zeleno barvo fotografije iz celinskega podnebja, z rumeno fotografije
iz sredozemskega podnebja in
z rdečo fotografije iz gorskega
podnebja.
Fotografije: STO mediateka: medved: Cristine Sonvila, oljčnik: Ernad Ihtijarević, Klif: Jošt Gantar,
gore: arhiv turizem Bohinj, Ptuj: Andrej Tarfila, gams: Aleš Zdešar, Planinsko polje: T, obala: Jaka Ivančič
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V Sloveniji smo začeli podnebne spremembe sistematično spremljati konec leta 2008.
Projekt »Podnebna spremenljivost Slovenije« so na Agenciji Republike Slovenije za okolje
(ARSO) izvajali šest let. V tem času so analizirali podnebne spremembe v Sloveniji od leta
1961 naprej.
Opazili so naslednje podnebne spremembe:
1. Višja povprečna temperatura. Od 1961 do 2011 se je povprečna temperatura zraka
dvignila za 1,7 °C. Povečanje je najbolj zaznavno v zadnjih dvajsetih letih.
2. Manj padavin. Spomladi in poleti je manj padavin, v zahodni polovici Slovenije se je
količina padavin zmanjšala tudi za 20 odstotkov. Količina novega snega in višina snežne
odeje v hribih sta se zmanjšali tudi za polovico.
3. Več sončnega vremena. Sončnega vremena je za okoli 10 odstotkov več, k
temu največ prispevata pomlad in poletje.
Podnebne spremembe vplivajo na proizvodnjo hrane, povzročajo hudourniške poplave in
plazove, ki delajo škodo in lahko ogrožajo človeka.
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Si vedel,
da daleč največ
toplogrednih plinov
ust varijo letala?

Prihaja do segrevanja ozračja, do sprememb zračnih tokov in vremenskih vzorcev, do
spremembe razporeditve in količine padavin, kar lahko povzroči sušo ali poplavo, in celo
do nevarnih vremenskih dogodkov. V Sloveniji imamo največ neviht v Evropi; pogosto je
toča in poplave, tudi plazovi, kar lahko povzroči uničenje pridelka, škodo na naši lastnini
in ogroženost naših življenj. Vidiš, podnebne spremembe zelo vplivajo na naše življenje.
Zato naj vsak po svojih močeh prispeva k zmanjšanju količine toplogrednih plinov.

Podnebne spremembe nastanejo zaradi povečane količine
toplogrednih plinov v ozračju. Kaj lahko ti sam narediš, da
bo teh plinov v ozračju manj?
- Uporabljaj javni prevoz.
Jej predvsem rastlinsko hrano, pridelava mesa namreč
močno onesnažuje okolje.
Vaša hiša (ali blok) naj bo dobro izolirana, da za ogrevanje
ne boste porabljali več energije, kot je potrebno.
Ločuj odpadke.
Uporabljajte LED sijalke, ker potrebujejo za gorenje manj energije.
Izključujte elektronske naprave, kadar niso v uporabi.
Perilo perite na 40 stopinj in ga sušite na zraku.
Skupaj s starši posadite kakšno drevo.
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Potrebuješ:
• veliko vrečko
za smeti
• flomaster
• škarje

Izdelava:
1. Vrečko položiš na mizo tako, da je zaprti del na
dnu, odprtina pa na vrhu.
2. Označi s črto, kje moraš odrezati. Glej skico.
3. S škarjami odrežeš po črtah.
4. Nastalo kapuca daš na glavo, z izrezanima
trakcema pa pelerino zavežeš.
5. Uživaj na dežju!
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Da čelada
pravilno stoji,
segati mora dva
prsta nad obrvi.
Kuža Pazi svetuje,
Kuža Pazi varuje.
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Spomladi se otopli in še raje smo zunaj.
TRAJNOSTNA
Ob načrtovanju raznolikih dejavnosti imejmo
POT = MOJA
IZBIRA
v mislih, da bodo prijazne tudi do narave. Če
je mogoče, se premikajmo z lastnimi nogami, s
kolesom, skirojem in rolerji, ali pa uporabimo javna
prevozna sredstva, kot sta avtobus in vlak.
Povabi prijatelja ali sošolca na sprehod ali pa pojdite na sprehod s starši. Ob lepem vremenu doma
preglejte kolesa in si privoščite prvo spomladansko
vožnjo. Ali pa pojdite na izlet v hribe.

Za vsako dejavnost na okolju prijazen način nariši v krogec sončka.
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V kvadratke vpiši prve črke posameznih predmetov in boš izvedel, kako je deklicam
ime in kateri predmet vsaka najraje uporablja za premikanje. Vse te načine imenujemo
trajnostne oblike mobilnosti, ker so prijazne do okolja.
Obkroži deklico, ki se najraje premika na enak način kot ti.

S trajnostnimi
načini gibanja
delaš dobro sebi
in naravi.

1

1

1
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Na Hrvaškem je
Petrol postavil 9 vetrnic,
ki bodo ustvarile dovolj
elektrike za kar 20.000
gospodinjstev!
Prvi energetsko samozadosten kraj pri nas
Luče so prva samozadostna energetska skupnost v Sloveniji.
To pomeni, da lahko v tej vasi uporabljajo elektriko, tudi če je
električno omrežje poškodovano in elektrika k njim ne more priti po državnem
omrežju. Ta kraj je bil izbran za pionirja prav zato, ker se je zaradi neprijetnih vremenskih razmer (led,
sneg, veter) pogosto zgodilo, da so se električne žice poškodovale in takrat so vaščani ostali v temi.
V Lučah sije zelena luč
V Lučah imajo malo vetrno elektrarno in sončne elektrarne. Te proizvedejo toliko električne
energije, da je ima dovolj vsa vas. V vasi imajo tudi veliko baterijo in manjše hišne baterije, ki čez
dan to energijo shranjujejo in jo po potrebi porabljajo. Projekt Compile v Lučah je omogočila
Evropska unija in podjetje Petrol v sodelovanju z Elektrom Celje.
Obnovljivi viri energije
Luče elektriko pridobivajo iz obnovljivih virov. To so viri iz narave, ki jih nikoli ne zmanjka in
narave ne siromašimo, če jih porabljamo. Energiji, ki je pridobljena na tak način, rečemo zelena
energija, ker pri pridobivanju energije ne nastajajo stranski produkti, ki obremenjujejo okolje.
Tudi naš dom je lahko okolju prijazen
Tako kot v Lučah se lahko tudi vsak doma odloči, da bo
energijo pridobival na okolju prijazen način. Doma
lahko na streho namestimo sončno elektrarno.
Dom in vodo iz pipe in tuša lahko ogrevamo
na naravi prijazen način s toplotno črpalko.
Tako kot sonce lahko tudi veter ulovimo v vetrnice
in pretvorimo v elektriko. Doma jo lahko iz omrežja
uporabljamo za naše električne naprave.
Zelo veliko pa lahko k bolj čistemu okolju
prispevamo z uporabo električnega avtomobila,
ki v zrak ne spušča izpušnih plinov.
Kaj pa lahko narediš ti? Petrolov P-man je
pripravil 5 korakov. Pokukaj in postani junak okolja!
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1.IZKLOPI VSE NAPRAVE IN BODI PRIJAZEN DO NARAVE!
Ugasni vse naprave, ki jih ne potrebuješ. Tako ne bodo po nepotrebnem trošile elektrike.
2. UGASNI LUČ, DA NE BO ŠLA ELEKTRIKA FUČ!
Ko ne potrebuješ luči, jo raje ugasni. Tako zmanjšaš porabo elektrike.
Tako lahko v enem
letu prihraniš denar za kar
nekaj sladoledov.

3. KO SI ROKE MILIŠ, SE NA OKOLJE
OZRI IN VODO ZAPRI!
Ko si miliš roke, raje zapri toplo vodo.
Tako varuješ dragocen vir življenja in
varčuješ z energijo.

4. BODI KUL TIP, NE PUŠČAJ OKNA NA KIP!
Ko zračiš prostor, ga zrači z na stežaj odprtimi okni. Tako ga prezračiš hitro s čim manjšo izgubo
toplote.
5. DA TOPLOTA NE ZBEŽI, NASTAVI TERMOSTAT NA 3!
Nastavi termostatski ventil radiatorja največ do 3 stopnje. Tako poskrbiš za idealno
temperaturo v prostoru, hkrati pa varčuješ pri ogrevanju!
2
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poganja vetrnico.
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BESEDA STROKOVNJAKA:
VARNOST V
PROMETU

Pasavec je žival z drugega konca sveta, v Sloveniji ne
živijo. A zagotovo si že slišal zanj v vrtcu ali šoli, ko
ste se pogovarjali o varnosti v prometu. Pasavček
je maskota, ki vas spomni in spodbuja, da je treba
biti v avtu vedno pripet z varnostnim pasom.
Varnostni pas te varuje pred poškodbami v
primeru prometne nesreče. Zato pasavček na
vsakem koraku prepeva: »Red je vedno pas
pripet!«
Ko vstopiš v avto, se vedno spomni na pasavčka. Ko se
pravilno namestiš v svoj otroški sedež, moraš biti vedno
tudi pravilno pripet. Za to naj poskrbijo starši ali odrasli, ki
te vozijo.
Še to: pasavček ima oklep, ki ga varuje. Ti pa ga nimaš.
Zato si moraš pred padci glavo, ki je najbolj občutljiva na
udarce, med vožnjo s kolesom, skirojem ali poganjalcem
vedno zavarovati s čelado. Če si čelade še ne znaš
namestiti, naj ti pomagajo starši.
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Druga žival, ki nam pomaga, da smo v prometu bolj
varni, je kresnica. Poleg kresničk, ki so živali,
poznamo tudi kresničke, ki so predmeti. Te imajo
odsevno površino, zato vozniki avtomobilov
vse, ki nosijo kresničko, v mraku ali ponoči
hitreje opazijo.
Tretja žival, ki nam pomaga, da smo v
prometu bolj vidni in s tem varni, pa so
mačke, pravzaprav njihove oči. Gotovo si že
slišal za mačja očesa – to so odsevniki
na tvojem kolesu, ki se ob stiku s
svetlobo zasvetijo kot oči mačke.
Pasavček, kresnička, mačka
in Agencija za varnost
prometa ti želijo veselo in
varno poletje!
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Najbolj varno je prečkanje ceste skozi prehode ali prek mostičkov čez cesto, saj
tako ne pridemo v stik z vozili. A takšnih možnosti je zelo malo. Pogosto je na
prehodih postavljen semafor, ki nam z zeleno lučjo pove, kdaj lahko prečkamo cesto.
Največkrat pa za prečkanje ceste uporabimo samo z zebro označene prehode.
Označi s številkami pravilen vrstni red varnega prečkanja ceste!
Kaj moraš narediti najprej? Vpiši številko 1 v ustrezen kvadratek.

pet korakov za varno prečkanje ceste čez zebro:
Pogledam levo – desno – levo.
Čez prehod grem hitro, hodim naravnost in se
ne ustavljam, tudi če se vmes prižge rdeča luč.
Dvignem roko in voznika pogledam v oči, da me opazi.
Stopim na vozišče in po zebri prečkam cesto.
Pred prehodom se ustavim na robu pločnika ali korak
od vozišča.
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Zelo pomembno! Če želiš cesto prečkati s kolesom
ali skirojem, ga pelji ob sebi, ne pelji se na njem.
Vedno hodi
po desni strani zebre, saj
boš tako od vozil, ki prihajajo,
oddaljen 2 do 3 metre in bo
voznik lahko pravočasno
ustavil.

V letošnjem projektu sodeluje več kot 12.316 otrok iz 227 vrtcev in osnovnih šol.
Na natečaj je prispelo več kot 340 del.

Vrtec Najdihojca

Vrtec Črnomelj, skupina Medvedki

OŠ Poljane, 2.b

21

VARNOST V
PROMETU

Igra s prijatelji je nekaj najboljšega. Med igro pozabimo na svet okoli
nas in se prepustimo domišljiji. In tako je prav!
Zato si je za igro vedno treba izbrati varen prostor – tak, ki ni
tik ob cesti.
Seveda se včasih zgodi, da žoga pobegne ravno na
cesto. Ko jo gre prijatelj iskat, ga vsi skupaj spomnite:

Pazi nase.
Ustavi se!
Poglej levo
in desno.
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Skupaj se igrajte
in skupaj skrbite
za varnost vseh.

Rolanje je odlična rekreacija za vso družino. Poleg tega, da je gibanje na koleščkih na
svežem zraku zabavno in koristno za naše zdravje, je rolanje tudi ekološki način transporta.
Rolanje je namreč vrsta trajnostne mobilnosti, saj lahko z njimi premagamo tudi več
kilometrske razdalje.
Da pri rolanju ne pride do poškodb, moraš dobro poznati osnove. Zavod za šport RS
Planica je pripravil odličen brezplačen video tečaj rolanja.
Tečaj zajema vaje za ogrevanje in vaje za usvajanje
POMEMBNO!
osnovnih in naprednih tehnik rolanja.
Med rolanjem se opremi s
čelado in ščitniki za
Namig: če za tečaj izbereš nedeljo, ko so
kolena, komolce
trgovine zaprte, boš verjetno brez težav našel
prazno asfaltirano parkirišče.
in zapestja.
Z malo truda in dobre volje boš kmalu postal mojster rolanja!
Obenem te vabimo, da med športnimi izzivi (https://izziv.sportmladih.net/)
in vajami poiščeš še druge športne vsebine, ki ti predstavljajo izziv.
Dostop do
spletnega video
tečaja:
https://izziv.
sportmladih.net/
exercise/view/
znhQSc
ali s skeniranjem
QR kode:

Šport je moja

energija za življenje
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V času epidemije je prišlo do mnogih sprememb in z njimi tudi do velikih težav.
Strokovnjaki opozarjajo, da je v zadnjem času velika težava mladih povečana telesna
teža. Ta problem sicer obstaja že dve desetletji, v zadnjem letu pa je postal še večji.
Gotovo sam dobro poznaš vzroke za premalo gibanja v času epidemije. Šola na
daljavo je prinesla še več sedenja za računalnikom, omejitve gibanja so prinesle še
več posedanja doma, izolacija od vrstnikov pa je marsikomu odvzela motivacijo do
česarkoli. In če poješ več, kot porabiš, postaneš pretežak.
Druga spremenljivka v enačbi je hrana. Hrana mora biti zdrava in biti je mora ravno
prav, ne preveč. Zaradi pomanjkanja časa marsikatere družine pripravljajo hitre,
nezdrave obroke, ki vsebujejo preveč praznih kalorij in premalo sadja in zelenjave.
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Poleg tega so med obroki priljubljeni nezdravi prigrizki: čips, piškoti, čokolada …,
ki te ne nahranijo, imajo pa veliko kalorij. K previsoki teži veliko prispeva tudi pitje
sladkih gaziranih pijač, ki imajo ogromno sladkorja.
Povečana telesna teža je neizbežen rezultat zgornjega računa.
Ampak račun lahko spremenimo, da bo v naš prid.

Naj bodo obroki – tudi v šoli – sestavljeni zdravo, brez dodanega sladkorja, z vlakninami,
s sadjem in zelenjavo, ne s čokolado. Pijmo vodo.
Gibaj se čim bolj pogosto, zagotovo pa vsaj trikrat na teden. Povabi sošolca na sprehod
ali na nogomet. Spomni se na kakšno igro, ki se jo lahko igraš zunaj. Če se boš gibal v
družbi, bo zabavno in čas bo tekel hitreje.

Gibanje na
dan odžene
preveč teže
stran.
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ŽIVIM
ZDRAVO
Poligon je igra, ki je vsakič drugačna. Gre za pot,
na kateri te čakajo gibalne naloge. S prijateljem si ga izmislita
sama. Za pripomočke lahko uporabita različne predmete –
kamne, palice, kolebnico …
Na dovolj velikem prostoru si zamislita krožno pot, na
poti pa zastavita in postavita različne naloge.
Recimo:
na tla položiš palico ali vrv in na tej postaji moraš skakati
cikcak čez njo, leva, desna, leva, desna;
ne enem delu poti se moraš premikati vzvratno v teku;
na naslednji postaji moraš tridesetkrat skočiti
čez kolebnico;
na tla položiš kamenčke in moraš hoditi samo po njih,
da ne »padeš v vodo«;
nato si medved in hodiš po vseh štirih;
nato si smešna žabica in skačeš po eni nogi;
uporabi domišljijo!

S prijateljem
lahko tekmujeta na
čas, ali pa se samo
spodbujata.
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Gibanje po poligonu je zabavno, ker je tako raznoliko.
Krožna pot naj bo na dovolj velikem prostoru, da se
boš res razgibal. Uživaj!
Še deset idej za gibanje in
druženje zunaj:
Ti loviš
Skrivalnice
Ristanc
Gumitvist
Kolesarjenje
Hoja v hribe
Zemljo krast
Slepe miši
Gnilo jajce
Lisica, kaj rada ješ
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Geslo ima na internetu enako vlogo kot ključ, s katerim zakleneš stanovanje ali hišo. S
tem preprečiš tatovom in drugim nepovabljenim gostom, da bi imeli dostop do tvojih
osebnih stvari.

DOBRO geslo imaš, če:

vsebuje najmanj deset znakov;
ga sestavljajo male in velike črke, številke ter posebni znaki, kot so #?!-.,%&@ß;
si ga je težko zapomniti;
za vsako spletno mesto oblikuješ svojega.

SLABO geslo imaš, če:

vsebuje zaporedje številk ali črk (npr. 12345678 oz. qwertz);
je to enostavna beseda (Marjan, nogomet ...);
uporabiš imena družinskih članov, hišnih ljubljenčkov, datum rojstva itd.

Zelo pomembno je, da je geslo močno in skrivno. Če sumiš, da ti je nekdo vdrl v
profil, moraš geslo nemudoma zamenjati.

REŠITVE
Vprašanje 1: a = 1; b = 3; c = 5, Vprašanje 2: a = 5; b = 3; c = 1, Vprašanje 3: a = 2; b = 1; c = 3; d = 1; e = 5; f = 3
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Z odgovori na spodnja vprašanja preveri, kako dobro je tvoje geslo.
Koliko znakov vsebuje tvoje geslo?
a) manj kot pet
b) med pet in devet
c) deset ali več
Kaj sestavlja tvoje geslo?
a) male in velike črke, številka ter znak
b) male in velike črke ter številka
c) male in velike črke
V mojem geslu se skriva ... (možen en odgovor)
a) enostavna beseda in številke
b) enostavna/zahtevna beseda
c) enostavna beseda, številke in znak
d) zaporedje številk/črk/znakov
e) zahtevna beseda, številka in znak
f) zahtevna beseda in številka
LESTVICA MOČI GESLA:
Preveri, koliko točk si zbral in spoznaj kakovost svojega gesla.
3 do 5 točk: Tvoje geslo je ŠIBKO. Svetujemo, da ga nemudoma spremeniš z
upoštevanjem naših napotkov ter tako nepridipravom onemogočiš, da vdrejo v tvojo
zasebnost.
6 do 10 točk: Tvoje geslo je SREDNJE MOČNO. To ne pomeni nujno, da je slabo,
priporočamo pa, da ga podkrepiš z elementi, ki ti v geslu primanjkujejo.
11 do 15 točk: Bravo, tvoje geslo je MOČNO! Očitno že nekaj veš o varnosti na
internetu, vseeno pa ti svetujemo, da svoje geslo občasno
posodabljaš ter na ta način še bolj otežiš morebitne vdore.
Projekt ozaveščanja: VARNI NA SPLETU, VARNI V SVETU
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BESEDA STROKOVNJAKA:
PRIJATELJSTVO
Prijatelja spoznaš v nesreči, pravi pregovor. In res je tako. Če imamo okoli
sebe ljudi, ki jih imamo radi in imajo oni radi nas, je vse veliko lažje. Tudi, ko gre vse
narobe ali drugače, kot bi si želeli, nas to sploh ne spravi iz tira.
Kako veš, da te ima nekdo rad? Tako, da ti je ob njem čisto vseeno, kaj se dogaja okoli tebe, samo da je ta oseba s tabo in skupaj najdeta v vsaki situaciji nekaj lepega.
Poznaš zgodbice o medvedku Puju? Pujev svet, svet njegovih prijateljev in vsi čudežni
kraji, kjer so se dogajale njihove dogodivščine, so bili v resnici samo različni kotički
hiše in vrta, na katerem sta se v težkem času po drugi svetovni vojni igrala pravi deček
Christopher Robin in njegov očka, pisatelj, ki je zgodbice potem tudi zapisal. Tudi letošnje leto je poseben, zahteven čas, v katerem je vsaka družina napisala svojo serijo
zgodbic, narisala svoje ilustracije in doživela svoje nepozabne dogodivščine. Kaj je
bilo najlepše v tem letu? S kom sem se najlepše igral? Katere so bile moje najboljše
dogodivščine?
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Vsako leto je nekaj posebnega, leto, ki nas je povezalo in nam pomagalo odkriti,
kako lepo je biti skupaj, pa je sploh dragoceno in si zasluži svojo knjižico zgodb.
Kaj ko bi poiskali fotografije, risbice, spomine na to leto in bi to knjižico skupaj
zares napisali?
dr. Lia Katarina Kompan Erzar

V letošnjem letu je pri projektu Spodbujamo
prijateljstvo sodelovalo 22.464 otrok iz 337
vrtcev in osnovnih šol, kar je rekordno število!

OŠ Vide Pregarc

Vrtec Najdihojca

OŠ Osem talcev Logatec
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Pravljica o prijateljstvu
PRIJATELJSTVO
Miška je padla v jamo in se ni mogla rešiti iz nje. Žalostno je
cvilila, a nihče je ni slišal. Pomislila je, da je to njen konec,
da bo v jami umrla.
Njeno tarnanje je zaslišal slon, ki je prišel mimo. Stegnil je rilec v jamo in
miško potegnil na svetlo. Miška se mu je od srca zahvalila, ker ji je rešil življenje,
in mu obljubila, da se mu bo oddolžila. Slon ji ni verjel, da bi mu lahko drobcena
miška povrnila uslugo.
Čez nekaj dni so lovci slona ujeli.
Zvezali so ga z vrvmi in ga pustili
tam, da bi zjutraj prišli ponj in
ga odpeljali. Bila je temna
noč. Slon je žalosten ležal
na tleh, klical je na pomoč
in se trudil raztrgati vrvi.
A ves trud je bil zaman.
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Takrat je od nekod pritekla majcena miška in začela gristi vrv, s katero so lovci
zvezali slona. Grizla je in grizla in preden je sonce vzšlo, je bil slon svoboden.
»Vidiš, slon, zgodilo se je, kot sem ti obljubila. Povrnila sem ti uslugo in ti izkazala
hvaležnost za tvojo pomoč, pa čeprav sem le drobna miška. Ne sodi po videzu.
Vidiš, da včasih zmore miška več kot ti, čeprav si tako velik.«
Tibetanska
pravljica

Prijate lja
spoznaš v
nesreči.
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PRIJATELJSTVO

Poišči deset besed, ki jih povezujemo
s prijateljstvom.
(besede, ki se skrivajo med črkami: prijateljstvo,
zaupanje, veselje, prijaznost, pomoč, pogovor,
smeh, odkritost, igra, zanimanje)
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Si že kdaj obiskal kakšno sodišče? Kakšno se ti je zdelo? Si se bal vstopiti? Je bila stavba
velika, je imela stopnice pred vhodom? Si lahko sam odprl vhodna vrata?
Sodišča so največkrat v velikih starejših stavbah, s težkimi vhodnimi vrati in stopnicami
pred vhodom. Zato nekatera sodišča za invalide niso dostopna, saj jim stopnice ali
velika, težka vrata predstavljajo nepremagljivo oviro.
Strokovnjaki, ki so pred desetletji načrtovali stavbe, niso imeli v mislih oseb na invalidskih
vozičkih ali slepih in slabovidnih oseb, ki potrebujejo dostopne poti brez ovir. Zato se
danes na Geodetskem inštitutu Slovenije, skupaj z arhitekti, trudimo popisati te ovire in
invalidom zagotoviti vsaj eno dostopno pot do glavne dvorane.

Kako pa bi ti
prišel do dvorane na
sodišču, če bi se znašel
na invalidskem
vozičku?
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SLOVENIJA, KOT
JO VIDIMO
OTROCI

Naša domovina, država Slovenija, letos praznuje 30. obletnico osamosvojitve.
Republika Slovenija je bila razglašena 25. junija 1991. Ta dan je slovenski državni praznik,
ki se imenuje Dan državnosti in je dela prost dan.
Slovenija je bila prej del države Jugoslavije, ki je združevala več različnih republik. Ko
smo iz Jugoslavije izstopili, smo postali neodvisna država. Da Slovenci živimo v lastni
državi, kjer lahko govorimo svoj jezik in imamo svojo kulturo, je čast, ki je nima vsak
narod.
Vsi turisti so nad našo državo navdušeni, saj ima vse. Čeprav je po
površini majhna, nudi veliko: zanimive naravne lepote,
gozdove, naravne parke, gore, morje,
reke, jame... Ja, Slovenija je pravi
raj. Da bodo v njenih lepotah
lahko uživali tudi naši vnuki,
moramo biti do narave prijazni in
skrbni.
Slovenija, hvaležni smo ti, ker nam
nudiš tako lep dom!
Tomaž Oršič,
profesor geografije in
zgodovine

»Leta 2016 je Slovenija
kot prva država na svetu
dobila naziv Zelena
destinacija.«
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SLOVENIJA, KOT
JO VIDIMO
OTROCI
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Naša država letos praznuje 30. obletnico
osamosvojitve. Kako dobro jo poznaš?
Označi pravilne odgovore.
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1 – DA, 2 – DA, 3 – NE, bil je Milan Kučan, 4 – DA, 5 – DA, 6 – DA, 7 – DA, 8 – DA, 9 – DA, 10 – DA, 11 – DA, Blejski otok, 12 – DA, 13 – NE, hrani jih Narodna in
univerzitetna knjižnica, 14 – DA, 2.111.461, 15 – DA, 16 – DA,
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Slovenija je postala samostojna
država leta 1991.
		
Rojstni dan Slovenije je 25. junij.
Prvi predsednik Slovenije je bil
Janez Drnovšek.			
Glavno mesto Slovenije je Ljubljana.
Barve na naši zastavi od zgoraj
navzdol so: bela, modra, rdeča.
Najdaljša reka v Sloveniji je Sava.
Posebnost slovenskega jezika
je dvojina.				
Najvišja gora v Sloveniji je Triglav.
Slovenska himna se imenuje
Zdravljica. 				
Slovensko himno je napisal pesnik
France Prešeren. 			
Slovenija ima en otok.			
Slovenska sladica, ki jo jemo za
praznike, se imenuje potica.		
Vse slovenske knjige hrani
Narodni muzej.			
V Sloveniji živi nekaj več kot
2 milijona Slovencev.			
Slovenija ima zelo raznoliko
pokrajino. 				
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22.

Imamo zmerno celinsko podnebje.
Slovenija meji na Italijo, Hrvaško,
Avstralijo in Madžarsko.		
Slovenska obala je dolga 46,6 km.
Slovenija je dežela gozdov.		
V Sloveniji imamo 13 avtohtonih
domačih pasem.			
Največja kraška jama v Sloveniji
se imenuje Postojnska jama. 		
Jože Plečnik je slaven
slovenski arhitekt.			
Pomembne slovenske slike
hranijo v Slovenski filharmoniji.
Otroke iz tretjega razreda
spoznaš po rumeni rutici.		
Anja Štefan je priljubljena
slovenska pesnica, pisateljica
in pripovedovalka.
Površina Slovenije meri
20.271 kilometrov. 			
Značilen inštrument za narodno
zabavno glasbo je harmonika.		
Jelka Reichman je ilustrirala
številne slovenske knjige za otroke.
Slovenski šolarji imajo počitnice
od konca junija do
začetka septembra.
Več kot polovico sadja, ki ga
pridelamo v Sloveniji,
predstavljajo češnje.
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Na koliko
vprašanj si
odgovoril prav?
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17 – NE, vse naštete države so prave, namesto Avstralije pa je Avstrija, 18 – DA, po prvem merjenju je bila dolga 43,15 km, po drugem pa 46,6 km, 19 – DA,
gozdovi prekrivajo okoli 3/5 Slovenije, 20 – DA, o avtohtonih slovenskih živalih pišemo tudi v naši reviji, 21 – DA, 22 – DA, 23 - NE, v Narodni galeriji v Ljubljani,
24 – NE, rumeno rutico nosijo otroci v prvem razredu, 25 – DA, 26 - DA, 27 – DA, 28 – DA, 29 – DA, 30 – NE, ampak jabolka (kar 58 %)

OBIŠČITE
SVET RAČKA
JUNIORJA.
SKUPAJ S SVOJIMI
RADOVEDNEŽI
• PREBIRAJTE
E-KNJIGE,
• REŠUJTE
INTERAKTIVNE
NALOGE,
• PREMAGUJTE
IZZIVE IN
• SE UČITE OB
ZABAVNIH
IGRAH.

Obiščite
Junior Dogodivščine

