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NAPOVEDNIK ZA MESEC APRIL
 1. april~je že od leta 1767 tradicionalno
posvečen prvoaprilskim šalam
 7. april~svetovni dan zdravja
 2. april~Državno tekmovanje iz znanja
matematike
 27. april~dan upora proti okupatorju.
Osvobodilna fronta je nastala kot odgovor
na okupacijo slovenskega ozemlja v drugi
svetovni vojni.
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TEKMOVANJA
 v marcu so se na Regijsko Cankarjevo
tekmovanje uvrstili 4 dijaki naše šole:
Martina Bolcar
Doroteja Kolar
Matic Glinšek
Monika Grobnik
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PESNIMO
VEČERNA PESEM
Sonce rdeče postane,
k zahodu se spravlja.
Lep in visok razgled,
opazujem,
poslavlja se.
Zadnji žarek skrije se,
opazujem
utripajoče zvezdice.
Šumenje vetra,
prisluhnem
šelestenju v gozdu.
Petje črička,
prisluhnem
igranju travi.
Mlade muce
igrajo se.
Blizu ni nikogar.
Zapojem.

Denis Podaj
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Ime Quarter Horse so dobili po dirki "a
quarter mile race", to je dirka na 1/4
milje, v kateri so sposobni premagati vse
AMERIŠKI QUARTER KONJ:
druge pasme. Quarter
Izvira iz kolonialne Amerike, v začetek konji so zaradi svojega izrednega
17. stoletja je bil primarno uporabljan stabilnega značaja in širokega srca
za hitrostne dirke, zaradi svojih
povsod po svetu neverjetno priljubljeni
izjemnih pospeškov in mišičaste zasnove. pri ljudeh vseh starosti. Trend western
Njegova
jahanja je skokovitem vzponu. Pa ne gre
zasnova je kombinacija krvnih linij
samo za idejo o kavbojih, ki se
arabskih, berberskih in turških žrebcev preganjajo po neskončnih planjavah,
ter angleških kobil.
western jahanje je veliko več. Kot tak
je izjemno primeren za izvajanje
terapevtskega jahanja, kot tudi šole
jahanja ali različnih turističnorekreativnih aktivnosti. Quarter konji
so primerni za tekmovanja v vseh
western disciplinah, priljubljeni pa so
tudi za rekreativno jahanje in kot
vprežni konji. Odlikujejo ga tudi dobre
značajske lastnosti: je miren, voljan
delati, nezahteven glede krme, skratka
primeren za nekoga, ki si želi
nezahtevnega, mirnega in okretnega
konja.

ŽIVALSKI KOTIČEK

Quarter konj, je visok od 1,45 do 1,55
m, odlikuje ga izredno harmonična
telesna zgradba je mišičast in močan.
Odrasel
konj tehta od 500 do 600 kg. Ima
majhno čedno glavo, široko čelo in velike
oči, majhna ušesa in usta ter široke
nozdrvi. Prsa so široka in globoka.
Najbolj opazen pa je zadnji del, ki je
lepo zaobljen in močan.
Larisa Novak

MALO ZA ŠALO, MALO ZA RES
•

Jahati cunjo – imeti menstruacijo.

•

Okoli riti v žep – neumnež, ki gre po dolgi, namesto po kratki poti.

•

Boga za jajce prijet – misliti, da nekaj obvladaš, pa se arogantno obnašaš.

•

Hudič gre vedno na kup srat – ne misli, da ne more priti še hujše.

•

Kot ata na mamo – opis dobrega zaključka (zgodbe, dejanja) s srečnim
koncem.

•

Jebela cesta - Lahko bi dodali, da "jebela cesta" sicer ni prava kletvica, je
pa prikrito, na videz nedolžno nadomestilo zanjo. Po nastanku Države SHS
in nato Jugoslavije so se kletvice iz srbskega in hrvaškega jezikovnega
prostora, med njimi zlasti raznolična raba glagola "jebati", vse pogosteje
pojavljale v vsakdanjem pogovornem jeziku. Pri tem je prišlo do
transformacij, kot je, na primer, sprememba krepkega izraza "jebem ti" v
"jebenti", ki je bolj medmet kot kaj drugega. "Jebela cesta" je rezultat
takšnih transformacij, pa tudi navade, da se v pogovoru kočljiv izraz
zamenja z nedolžnim, ki pa se enako začenja (na primer, ko kdo namesto
"O, pizda!" vklikne: "O, pipika!"). Tako se je "jebem ti" (karkoli že)
preusmerilo v "jebe... la cesta". Na pravi vir tega nenavadnega izraza pa še
vedno kaže izgovorjava samoglasnika e, ki ni ozek, kot v besedi "bel" (kjer
bi ga lahko opremili z ostrivcem), temveč širok in bi ga označili s strešico.
Katja Zgoznik
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