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ČUFARJEV ODMOR

Drage bralke in dragi bralci!
Ko tako razmišljam, kako bi se lotila zadnjega letošnjega uvodnika, se zavem nečesa: Že predhodni uredniki Čufarjevega odmora
so se soočali s podobno nalogo. Prav tako se bodo tisti, ki bodo mesto urednika prevzeli za menoj. To šolsko leto se, kot se je do
sedaj vsako drugo, z junijem preveša h koncu, isto bo prihodnje leto ter vsa leta za njim. Devetošolci se poslavljajo in s prvim
septembrom se bo šoli pridružila nova generacija prvošolcev. Učenci prihajajo in odhajajo, otroci iz prve triade pa postanejo
svojeglavi najstniki, ki mnogokrat povzročajo sive lase staršem in učiteljem. A vsak izmed nas bo, ne glede na to, kam gremo »na
srednjo«, za zmeraj ostal Čufar, ki se bo (med drugim) morda tudi spominjal, kako je nekoč rahlo zdolgočaseno ali pa povsem
navdušeno odprl uvodno stran Čufarjevega odmora in se spraševal, kaj so tokrat pripravili novinarji. Tokrat vam ne bom pokvarila
presenečenja, vztrajno berite do konca in se prepričajte sami. Za konec naj vsem devetošolcem zaželim uspešen zaključek šolanja,
ostalim pa seveda prijetno branje s pridihom in z vonjem po poletnih počitnicah. Izkoristite jih in kot bi rekli mi Štajerci: Uživajte »na
pune«.

Laura Štampar

Dragi Čufarji!
Kot se vrtijo kolesa, se vrtijo leta našega šolanja in službovanja. Nekateri ste z nami preživeli prvo leto, nekateri že deveto. Vam
prvo- in devetošolci vsako leto posvetimo največ pozornosti. Prvim na začetku, ko se nam pridružite, slednjim na koncu leta, ko nas
zapuščate. Zato se je pred leti porodila tudi ideja, da devetošolci varujete in skrbite za svoje varovance prvošolce. Seveda z željo,
da na svoje varovance pazite, jim pomagate pri šolskem delu in se skupaj z njimi nekajkrat na leto poveselite. Želela bi si, da naši
devetošolci to nalogo naslednje leto sprejmejo še z večjo odgovornostjo in zavzetostjo ter s prijateljstvom.
Seveda pa ste za nas pomembni vsi, tudi drugo-, tretje- … in osmošolci. Vsem želimo predvsem to, da z našo pomočjo, učiteljev in
ostalih delavcev šole ter staršev, skozi šolsko leto pridobite čim več znanja, spretnosti in življenjskih izkušenj, ki jih boste
potrebovali pri šolanju ter v življenju. Želimo, da si pridobite znanje in ocene, ki vas bodo popeljale do vašega želenega po klica.
Seveda je do tja še dolga pot, ki bo polna pasti, trdega dela, uspehov in neuspehov. Zavedajte se, da se na osnovi vseh teh
izkušenj učite za življenje, ki je pogosto lepo, zahteva pa ogromno prilagajanj in moči.
Želim vam, da uspešno zaključite razred in se podate na počitnice čim bolj brezskrbni in veseli. Uživajte jih. Jesen bo kmalu spet
tukaj in znova bosta na vrsti učenje in delo.
Vaša ravnateljica
Špela Drstvenšek
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EVROPSKA VAS
Tudi letos se je na Trgu Leona Štuklja odvijala prireditev Evropska vas. Naša šola je spet uspešno predstavila Francijo.
V petek, 9. 5. 2014, je na Trgu Leona Štuklja v Mariboru potekala prireditev Evropska vas 2014. Evropska vas je mednarodni
projekt, v okviru katerega osnovnošolci spoznavajo članice Evropske unije – njihovo kulturo, jezik, navade, običaje, glasbo, državne
simbole, način življenja ter druge posebnosti. Na naši šoli smo letos spet spoznavali Francijo. Dejavnosti, povezane s tem
projektom, so na šoli potekale v okviru pouka in tehniškega dne. Ustvarjeno smo z veseljem predstavili na svoji zelo obiskani
stojnici. Povezovalni program celotne prireditve je bila oddaja MOJA EVROPA. Program so vodili Laura Glodež, Aljaž Poberžnik in
Marko Baklan. Našo šolo so s plesno točko predstavile učenke Zala Petrovič, Tinkara Drstvenšek, Gabrijela Brodnjak, Stela
Skeledžič, Alja Dobnik, Katja Najžar in učenke 1. in 2. VIO. Tako smo zelo uspešno zaključili projekt Evropska vas.
Tinkara Drstvenšek in Gabriela Brodnjak

STE PRIPRAVLJENI NA BESEDNI SPOPAD?
Našo šolo je 12. 3. 2014 obiskal Deepak Thimaya, da bi nam predstavil
novo debatno obliko imenovano Verbattle.
Nejc Kogler
Format debate, pod katerega se je podpisal, je bil izumljen v eni izmed najgosteje poseljenih državah sveta, Indiji. Thimaya je želel
študente in dijake poučiti o govorništvu, hitremu razmišljanju, razumevanju in sposobnostih poiskati bistvo določene teme ter se
opredeliti glede njenih prednosti in slabosti.
KAKO SE DEBATIRA: V eni debati sodelujejo tri moštva, med katerimi sta dve na isti strani, torej zagovarjata temo, in tretje
moštvo, ki ji nasprotuje ali obratno. Tema ni vnaprej določena in se izve šele tik pred samim začetkom debate, kar pokaže
razgledanost govorcev in sposobnost artikulacije. Debatira se v petih krogih, kjer lahko vsaka ekipa zagovarja svoje mišljenje le
enkrat in ga mora strniti v okvir ene minute. Slednje pravilo prisili govorce ločiti med pomembnim in manj pomembnim. V
osnovnošolskem formatu imajo ekipe to prednost, da lahko imajo ob sebi mentorja, ki jim sicer lahko svetuje, ne sme pa
spregovoriti, dokler ni debate konec. Takrat nastopi čas za najpomembnejši del celotne debate, ki odloči tudi o njenem izidu, to je
spraševanje. Takrat mentor ene ekipe postavi vprašanje enemu izmed nasprotnikov in ta mora nanj odgovoriti tako, da podpre
bistvo svojega govora in s tem sodnike dodatno prepriča v zagovarjan cilj in hkrati dokaže, da razume bistvo debate. V kolikor mu
ne uspe, s tem ogrozi lasno mesto v ekipi in moč celotne ekipe ter omogoči prednost in napredovanje ostalim udeležencem debate.
Opisana debatna oblika je ena izmed najtežjih in zagotovo ena izmed tistih, kjer moraš obravnavano temo poznati, stati za
argumenti in biti
prepričan sam
vase in lastno
retoriko.

HOW I MET YOUR MOTHER ali KAKO SEM SPOZNAL VAJINO MAMO?
Tisti, ki to serijo poznajo, najverjetneje vedo, da se je pred kratkim iztekla s koncem, ki nas je zelo presenetil, nekatere v
dobrem, druge v slabem smislu.
Ajda Vasilić
Za vse tiste, ki te serije še ne poznate: Zgodba govori o Ted Mosbyju (Josh Radnor) in njegovih štirih prijateljih Marshallu Eriksenu
(Jason Segel), Robinu Scherbatskyju (Cobie Smulders), Barneyju Stinsonu (Neil Patrick Harris) in Lily Aldrin (Alyson Hannigan).
Ted svojima otrokoma skozi 9 sezon pripoveduje o raznih dogodkih, ki so privedli do tega, da je spoznal njuno mamo.
Pravzaprav se serija ni končala tako, kot sem si predstavljala. Imela je dober konec, ki je najverjetneje zadovoljil vsakogar, vendar
pa ni bil legendaren, tako kot serija. Seveda ne bom izgubljala kaj več besed o koncu, za vse tiste, ki ga še niste pogledali , vam pa
serijo še kako priporočam, saj si jo je zaradi humornosti vredno ogledati.
Zanimivosti:
•

Serija je potekala kar deset let (od leta 2005).

•

Postavljena je v čas 2030.

•

Nominirana je bila za kar 72 nagrad, prejela pa jih je 18.

•

Konec je bil za igralce znan že v prvi sezoni, saj so morali delčke filma, kjer nastopajo Tedovi otroci, posneti že
prvo sezono, da skozi devet sezon otroci niso preveč očitno zrasli in se spremenili.

•

V resničnem življenju je mama otrok le za eno leto starejša od svoje hčerke v seriji.

•

Cobie Smulders je iz Vancouvra. Njen lik Robin je prav tako iz Vancouvra.

•

Dvodelni finale je bila najbolj gledana epizoda.

•

Alyson Hannigan je bila skozi veliko sezon v seriji noseča.

TEŽKO JE GLEDATI, KAKO ZVEZDE ODHAJAJO
Ključ bomo sicer predali našim mlajšim princeskam in princem, vendar pa bomo mi za
to šolo za vedno ostali kralji! Da boste kraljevi dvor bolje poznali, sva vam pripravili
naše kratke opise.
Ajda Brndušič in Kaja Keglevič

BLAŽ: Matematik in fizik, ki nas s svojo
nadarjenostjo zmerom spodbuja za ta dva
predmeta in nam zna zmerom priskočiti na
pomoč.
KATJA: Prijetno dekle, ki je znano po tem, da jo
učitelji zmerom zalotijo ob žvečenju čigumijev.
KATARINA: Mirno in tiho dekle, ki je nadarjena
na vseh področjih in odlična balerina.
NIKO: Sproščen dečko, ki mu šola predstavlja
le relaksacijo.
VINI: Pravi brihtnež, ki pa to s svojimi
vsakodnevnimi norčijami velikokrat prikriva, saj
učitelje mnogokrat spravi v smeh, včasih pa jim
tudi povzroča preglavice.
LAURA: V družbi vedno poskrbi za zabavo, ko
pa pride do resnih zadev, pa je pravi komplikator. Nadarjena je za likovno umetnost.
JULIJA: Vedno urejena punca, ki rada sodeluje pri razrednih norijah in ima zmerom izvirne ideje.
ALJAŽ J.: Rad se pošali in nas spravi v dobro voljo, hitro lahko razjezi dekleta, zlasti, kadar jih prestraši, vendar pa se nato oddolži
s sladoledom.
AJDA: Na videz skromno in sramežljivo dekle, ki si je v zadnjem letu izborilo mesto razrednega zabavljača, njene »fore« pa so
znane že daleč naokoli. Je tudi strastna oboževalka kemije in biologije.
KAJA: Zagotovo ena izmed najpametnejših v našem razredu, ki je vedno pripravljena pomagati. Trenira odbojko, kjer prav blesti.
ŽAN: Vsi ga bolj poznamo pod imenom Reger, za njim pa se skriva lep glas, saj se rad ukvarja z glasbo.
SARA: Prijazna in tiha; vedno preseneti s kakšno zanimivo izjavo.
KAJA: Zna se postaviti zase in vedno ostaja pri svojem mnenju, je zanimiva in prijetna.
ALJAŽ F.: Navzven miren in tih fant, ki blesti po tem, da sošolci zanj hitro
menjavajo vzdevke.
LANA: Zelo je dobra v plesu, še bolj pa priljubljena med fanti.
URŠKA: Vedno je najbolj pripravljena za teste in spraševanja, pripravljena na
pogovor in je prava mala klepetulja.
HANA: Zelo dobra je pri angleščini in likovni vzgoji; nekoliko zadržana oseba.
LAN: Razredni klovn, ki s svojimi izjavami velikokrat spravi v smeh ves razred.
MILOŠ: Velik košarkaš, ki se zmerom uči »sproti«.
NASTJA: Vedno zgovorna, delovna in zelo rada pripoveduje o svojih dogodkih.
To smo mi, 9. b : zabaven, prijazen, prijeten, smešen razred, predvsem pa razred, kjer smo zelo povezani, si znamo
priskočiti na pomoč in se dobro nasmejati, na sploh pa smo razred, ki bi si ga želela vsaka šola, naša šola pa bo za njim
še dolgo, dolgo žalovala. Sicer pa … Vi kar jočite, Paloma ima robčkov na pretek.

V MLADIH LETIH ...
Vito Novak

Učiteljici je očitno prijal sprehod po
mirnem gozdu. Nasmeh na obrazu pove vse!

Že veste katera učiteljica je deklica na fotografiji?

Morje, plaža in
modro nebo. To
je življenje!

... tudi učiteljico so prevzela zlata osemdeseta.

Tako, videli ste nekaj starejših fotografij naše učiteljice. Če ste si ogledali zadnjo fotografijo, zagotovo veste, kdo je na njih. Poučuje
angleščino ter slovenščino, je najbolj barvo usklajena učiteljica in vedno pripravljena na kakšen hec. To je gospa učiteljica Nataša
Tomašič, razredničarka 8. a-razreda.

ZABAVA PRIHAJA, PLAYSTATION 4 JE TU
V prvi številki sva vam predstavila izdelek podjetja Apple, mobilnik iPhone 5. Danes pa boste izvedeli, kako izgleda in
kakšne so značilnosti in prednosti nove igralne konzole Playstation 4. Podjetje Sony je 29. novembra 2013 v prodajo dalo
svoj najnovejši model igralne konzole.
Nejc Kogler in Vito Novak
Vse skupaj se je začelo že leta 2008, ko so začeli z načrti za izdelovanje. Kot pri vseh dosedanjih težko pričakovanih izdelkih v
svetu tehnologije so tudi v primeru Playstationa imeli mnogo mnenj,
kako bo izgledal, kakšne bodo prednosti … Ob prvem dnevu prodaje
je konzola postala svetovna senzacija. Zakaj? Povejmo torej nekaj
izjemnih tehnoloških presežkov, ki jih je izdelek prinesel. Konzola ima
vgrajene kamere in mikrofone, kar omogoča, da lahko s kretnjami in
glasom daš ukaz konzoli in le-ta sama stori, kar ji ukažeš. Omogočeno
je tudi snemanje zaslona, kamor je konzola povezana, in obraza
osebe, ki igro igra. Takšen video je kasneje lahko kar preko konzole
objavljen na družbenih omrežjih. Med drugim je naprava povezljiva
tudi z drugimi igralnimi konzolami iz družine Playstation. Med drugim
je v primerjavi s starejšimi modeli tudi močno spremenjen igralni
plošček oz. konzola za igranje. Možen je tudi kontakt z napravo s
pomočjo preprostega dotika določenega dela igralnega ploščka.
Konzola je denarno delno dostopna, začetna in tudi trenutna cena v Sloveniji ter drugod po svetu je 399 evrov. Do danes je bilo
prodanih kar 5,3 milijonov izvodov te konzole, kar znaša skupno kar 2,1 milijardi evrov. Dobička, pridobljenega s to igro, ima
podjetje Sony kar 1,5 milijarde evrov.
Konzola je povezljiva s skoraj vsemi igrami, ki so trenutno v prodaji. Grafika je izjemna, kar omogoča izjemno igralno izkušnjo.
Vendar pa konzola ni namenjena le igranju različnih videoiger, temveč tudi brskanju po spletu in mnogo več.

THE STORY ABOUT TILDA
Zgodba o Matildi je muzikal, ki so nam ga zaigrale učenke različnih starosti iz različnih šol. Muzikal pod vodstvom Zveze
prijateljev mladine je prirejen po knjigi Matilda, izpod peresa Roalda Dahla.
Muzikal, ki smo si ga ogledali učenci od drugega do šestega razreda, je bil izveden v angleškem jeziku. Ogledali smo si samo en
del predstave, premiera pa bo enkrat maja ali junija.
Pa še nekaj o zgodbi. Matilda je zelo pametna deklica, ki obožuje branje. Zaplete pa se, ker ji starši ne pustijo brati in jo silijo
gledati televizijo. Matildina mama je obsedena s tombolo, oče pa trguje z rabljenimi avti in tako služi denar. Težava je, da oče ni
trgoval pošteno, temveč je ogoljufal slehernega kupca. Ko pa Matilda na svoje veliko veselje prestopi šolski prag, žal spozna svojo
ravnateljico. Tovarišica Volovškar je neprijazna, groba in kruta ženska, ki ji je prav malo mar za otroke. Vendar Matildino osnovno
šolo vsaj malo olajša prijazna in ljubezniva učiteljica Medica, ki se ji pametna deklica takoj prikupi.
Tudi, če ste si ogledali muzikal vam priporočava, da preberete tudi knjigo.
Tinkara Drstvenšek in Gabriela Brodnjak

GLEDALIŠKA PREDSTAVA TRI SESTRE
Tudi letošnje leto se je pod mentorstvom učiteljice Lili Kolarič izkazala
šolska gledališka skupina Povej naprej.
Lana Zagorac in Katarina Vršič Riedl
Ajda Brdušič, Kaja Keglevič, Katarina Vršič Riedl in Lana Zagorac smo pod
vodstvom režiserja Roka Vilčnika izoblikovale predstavo Tri sestre. Dramsko
besedilo je v originalu melanholična tragedija, ki jo je napisal A. P Čehov. Da bi
se s predstavo čimbolj približale občinstvu, so igralke skupaj z Rokom Vilčnikom
besedilo spremenile v bolj humorno ter ga povezale s trenutnimi dogodki v
Mariboru. Predstava, kot pove že naslov, pripoveduje o treh sestrah: Olgi, Irini in
Maši ter Mašinem možu Vasiliju. Ti si srčno želijo v Maribor in si skozi vso
predstavo za to prizadevajo. Na koncu se Maša ter Vasilij ločita in Vasilij se sam
odpravi v Maribor, vendar obljubi, da se bo po sestre vrnil ter bodo skupaj odšli
v Maribor, mesto o katerem so vedno sanjali.

MMMMM ... OSVEŽUJOČE!
V vročih dneh, ki prihajajo, se zagotovo prileže sladoled ali pa kakšna
ledeno mrzla pijača. Berite dalje za nekaj preprostih in osvežujočih
pripravkov, ki jih lahko preizkusite kar v domači kuhinji.
Laura Štampar
ZMRZNJEN JOGURT
Potrebujemo: navadni jogurt (tekoč ali čvrst,
poljubna količina), sladkor, vanilin sladkor, sveže
sadje.
V visoki posodi zmešamo jogurt in sladkor. Nato z žlico umešamo sadje in zmes postavimo v zmrzovalnik
za uro in pol. Serviran zmrznjen jogurt lahko obogatimo še s čokoladnim prelivom ali koščki piškotov.
45-SEKUNDNI JAGODNI SLADOLED
Potrebujemo: 500 g obvezno zmrznjenih jagod, 2 dl sladke smetane, 200 g navadnega jogurta, žlico
medu.
V blender oz. mešalnik vsujemo vse sestavine in mešamo nekaj sekund, dokler se ledeni kristali
zmrznjenih jagod ne razbijejo. Če nimamo blenderja, lahko uporabimo tudi palični mešalnik, vendar je z
njim nekoliko težje. Tako je domači sladoled pripravljen v
samo 45 sekundah.
KOKTAIL PREMRAŽENA MAČKA (BREZALKOHOLNA PIJAČA)
Potrebujemo: 4 limone, 5 pomaranč, 3 dl ananasovega soka, 2 žlici medu.
Limone in pomaranče razpolovimo in temeljito ožamemo. Sok prelijemo v vrč, dodamo ananasov sok in med ter z žlico dobro
premešamo. Koktajl za vsaj pol ure postavimo v hladilnik. Ohlajeno mešanico nalijemo v kozarce, ki jih po želji okrasimo z rezinami
pomaranče.
HAVAJSKA ZMRZLINA
Potrebujemo: 1 pločevinko ananasa v koščkih, 1 zrelo banano, 2 pomaranči, 1 limeto ali limono.
Pločevinko odpremo, vsebino pa precedimo. Ananasove koščke prihranimo, nekaj soka pa zlijemo v skodelico za ledene kocke in
jo postavimo v zamrzovalnik. Nato olupimo banano in jo narežemo na manjše koščke. Pomaranči in limeto dobro ožamemo.
Pomarančni in limetin sok, banano, koščke ananasa, ananasov sirup in preostanek ananasovega soka obdelamo v mešalniku, da
dobimo gladko maso. Mešanico naložimo v posodice in pokrite vsaj za pol ure postavimo v zamrzovalnik.

OSKARJI 2014
Vas zanima, kdo je bil letos med dobitniki te nadvse razvpite in prestižne nagrade? Vse to in še mnogo več lahko
preberete v naslednjem članku ...
Nejc Kogler
Letos je, presenetljivo, kljub mnogim projektom, Leonardo DiCaprio ponovno ostal brez oskarja; namesto njega se je prestižne
nagrade za glavno moško vlogo razveselil Matthew McConaughey, ki si je oskarja prislužil z odličnim nastopom v filmu Dallas
Buyers Club. S svojim izjemnim nastopom v filmski uspešnici Blue Jasmine pa je očarala in osupnila Cate Blanchett in nedvomno
prepričala člane Akademije, da je prav ona tista, ki si zasluži imeti v svoji vitrini najbolj zaželen kipec Hollywooda.
Najboljši tujejezični film leta 2013 je postala italijanska uspešnica The Great Beauty. Najboljši film preteklega leta pa 12 years a
slave. Kipec za najboljšo režijo je šel v roke režiserju celovečernega filma Gravity, Alfonsu Cuaronu, ki je s svojo zamislijo in
izjemno režijo polnil dvorane po vsem svetu.
Filmska industrija je polna blišča, iskrenih in manj iskrenih nasmehov, zmagoslavnih kretenj ob zmagi ter bridkih solza ob porazu,
brhkih mladih teles in odpisanih igralcev (predvsem pa igralk) zrelih let, glamuroznih oblek, obuval ter pokrival prestižnih znamk in
neskončnih tračev, ki zameglijo zares pomembne težave tega sveta ter naše družbe. Morda pa potrebujemo kdaj pa kdaj prav to,
da v mislih pobegnemo v pravljični svet oskarjev in njihovih lastnikov. Slednjim, iskrene čestitke.
Vsem tistim, ki so ostali praznih rok, pa čim več dobrih scenarijev, zamisli in kreativnosti ter na snidenje spet naslednje leto.
NEKAJ ZANIMIVIH DEJSTEV O OSKARJIH:
•
Oskar je zlat kipec, ki velja za najbolj prestižno filmsko nagrado v ZDA. Vsako leto, od leta 1929, jih podeljuje
ameriška Akademija znanosti in umetnosti gibljivih slik, katere registrirana in storitvena znamka oskar tudi je.
•
Sam kipec je narejen iz pozlačene zlitine. Visok je 34 cm in tehta 3,85 kg.
•
Kipec upodablja viteza z mečem, ki stoji na zvitku filma. Predstavlja prvotne veje ameriške filmske akademije; to
je igralce, scenariste, režiserje,
producente in tehnike.

PREOBRAŽENI V ASTRONAVTE …
Ob 13.00 je iz Maribora odrinila skupina nadarjenih učencev in učenk. Odpravila se je v Vesoljski center v Vitanju, da bi
pridobila znanje in izkušnje. Skupaj z učiteljicami so učenci izdelali avtomobilčke na zračni pogon ter podrobneje spoznali
Hermana Potočnika Noordunga.
Vid Potočnik
Na avtobus smo stopali zelo vznemirjeni. Po krajši vožnji smo zagledali moderno zgradbo, Vesoljski center Vitanje. Razdelili smo
se v dve skupini; mlajšo in starejšo. Mlajša si je najprej ogledala kratek filmček o razvoju raket. Sledila je izdelava avtomobilčka na
zračni pogon. Ta je bil sestavljeni iz kartonske podlage, na kateri je bila prilepljena slamica, na njej pa balon. Avtomobilček je imel
tudi kolesa iz kartona, ki so bila pripeta na zobotrebec. Počasi je prišel najvznemirljivejši trenutek izleta, tekmovanje za Mars. V
napetih treh dirkah je zmagal avtomobilček Adama in Juša iz 5. razreda. Vodnica je prinesla nagrado zanju, a sta bili to le
čokoladici z imenom Mars. Odšli smo naprej in si ogledali vesoljsko razstavo, kjer je bilo moč videti mnogo zanimivih reči. Zvedeli
smo, da je lahko zvezdni utrinek tudi škatla z iztrebki astronavtov, ker jih v vesolju ne morejo spraviti nikamor drugam. Tako pa
seveda tudi ta škatla zgori, ko gre skozi atmosfero.
Tako je naposled minil zanimiv, vesoljsko obarvan in
zelo poučen popoldan.

STRAN ZA NAJMLAJŠE
Poveži pike od 1 do 43. Kaj se prikaže? Na koncu sliko še pobarvaj!
Ajda Vasilić

