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NAPOVEDNIK ZA MESEC JUNIJ
 5. junij, svetovni dan okolja

 25. junij, dan državnosti

 26. junij, mednarodni dan proti zlorabam
drog
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PESNIMO
ŠOLA
V svoji sobi sedim in se učim.
Delam nalogo in trpim!
Občudujem knjige in zaspim!
Se prebudim, ravnilo v roki držim.
Gledam v zvezke, a nič ne znam.
Kmalu postanem ves zaspan.
Sanjam, kako vse razumem.
Sanjam, kako brez problemov vse rešujem.
Naenkrat me nekaj zbudi.
Nad mano mama resno se drži,
s prstom žuga mi in kriči:
»Kaj te za šolo nič ne skrbi?!«
O moj Bog, spet sem zaspal,
pa mi zopet nič ni žal.
Jutri v šoli nič ne bom znal!
Profesorji me bodo grdo gledali,
vsi me bodo oblegali.
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Kaj, če bom vprašan matematiko
ali informatiko?
Mislim, da pišem biologijo
in tretjo uro preverjamo kemijo.

Ah, kaj te to skrbi,
pa še glava me boli.
Raje grem gledat televizijo,
kot pa sedim in gledam v to bedarijo.
Šola je težka stvar
in nadležna kot komar,
zato kupite si antisprej,
ker življenje gre naprej!
Zato, prijatelji, ne obupajte
in v šoli poslušajte.
Čeprav to težko se zdi,
z voljo lahko vse se zgodi!

Monika Grobnik, 2. b
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ŽIVALSKI KOTIČEK
DOMAČA MAČKA
Domača mačka je nastala z udomačitvijo afriške divje mačke pred približno
5000 leti. Glede na telesno maso delimo mačke na male, srednje in velike. Med
male mačke spadajo številne divje mačke s podvrstami ter domača mačka. Med
srednje mačke uvrščamo risa in ozelota, med velike pa snežnega leoparda, leva,
tigra, jaguarja, geparda in pumo. Velike mačke rjovijo in predejo, male mačke
samo predejo. Oglašajo se s šestdesetimi različnimi vrstami mijavkanja. Velike
mačke si pri jedi pomagajo s šapami.

Mačje oči so ustvarjene za nočni lov. So velike in obrnjene naprej, da lahko na
nočnem pohodu sprejmejo velike količine svetlobe. Položaj oči omogoča
stereoskopsko vidno polje, s čimer mačka zelo dobro oceni globino in s tem
razdaljo. To uporabi pri napadu na plen, prav tako kot sova. Mačke v temi odlično
vidijo tudi zaradi odbojnih celic, ki svetlobo z mrežnice odbijejo nazaj na
mrežnico (učinek ogledala), kjer so vidni čepki in paličice. Tako se učinek
svetlobe podvoji. Poleg odličnega vida mački v temi pomagata izreden sluh in voh.
Sliši tudi ultrazvok. Nizke tone sliši slabše, zato se bolj odziva ženskam kot
moškim aktivni.
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Junij je tukaj. Bliža se poletje in s tem tudi počitnice.
Vse več mladih se odloča za piersinge in tatooje. Dekleta si na primer želijo
svoje telo popestriti z piersingom v popku, kar zgleda »špica«.
Katja vam je zato pripravila nekaj o tej temi. Za vas je o tem poizvedovala pri
strokovnjakih, ki te zadeve obvladajo.
Prijetno branje!
Za vsak piercing se odloči s premišljanjem. Piercing ne pomeni le narediti luknjo,
vstaviti »žico«, »zašravfati« kapico in adijo. Ne! Lahko nastanejo tudi infekcije.
Zato je pomembno, da upoštevaš nekatera pravila, kot so: najprej morate biti
stari vsaj 14 let. Od 14 do 15 let moraš priti s spremstvom staršev. Od 16 do 18
let lahko prineseš podpisano potrdilo (ponarejanje podpisov je kaznivo dejanje!).
Pred vstavljanjem piercinga ne smeš biti bolan, niti prehlajen, povedati moraš
tudi, če jemlješ kakšne antibiotike ali katera druga zdravila. Oseb pod vplivom
alkohola ali drog ne smejo piercati. Po vstavitvi piercinga je pomembno, da ne
obremenjuješ nove luknje, ne menjavaj nakita prehitro, prvih 14 dni ne obiščite
kopališča, solarija ali savne! Vedno uporabljajte nakit primernih materialov in
dimenzij (nakita ne kupujte na tržnicah, saj bi lahko bili ponaredki materialov!), v
fazi celjenja si roke pred čiščenjem piercinga umij, saj so polne bakterij.
Celjenje pospeši tudi uživanje cinkovih tablet in vitaminov (šumeče tablete).
Najpogostejša mesta za piercinge in pravilno ravnanje z njimi:
UHO, POPEK, OBRV:

Te piercinge povprečno očistimo dvakrat dnevno (zjutraj in zvečer). Prva dva dni
piercinge očistite / razkužite samo z Oceniseptom, nato pa s fiziološko
raztopino. Čim manj premikajte piercinge! Če ste bolj občutljivi, boste dobili
rdečo in suho kožo okrog uhana, če pa pretiravate z razkužilom, pa lahko celo
pride do vnetja. Pri popku se na začetku okrog zgornje žogice rad pojavi rdeč
kolobarček, ampak nič ni narobe! Možne so tudi podpludbe, ki niso nevarne in po
nekaj dneh izginejo.
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OBRAZ, USTNICE, NOS:
Ti piercingi so najmanj zahtevni, saj sluznica pomaga pri celjenju. Pri čiščenju
uporabljamo tudi Octenisep. Pri čiščenju zunanje strani si pomagamo s palčko za
ušesa, tako da stisnemo par kapljic na konico palčke. Na notranjo stran stisnemo
kapljice kar direktno na luknjo (nič hudega, če je malo grenkega okusa). Na
piercinge na ustnicah in nekaterih drugih mestih se vstavljajo uhani iz kirurške
plastike, ker ne škodujejo zobem in dlesnim. Drugi materiali lahko navajajo vzrok
za večje nabiranje bakterij, kar je neumnost!

JEZIK:
Spada med najbolj neprijetne piercinge, saj lahko jezik močno oteče, kot tudi
bezgavke, podobno je angini! Za razkuževanje (čiščenje) si morate v lekarni
kupiti TANTUM VEDRE in ga uporabljajte 2 do 3-krat na dan po glavnih obrokih.
Ne pretiravajte, saj si pri tem lahko zrušite naravno ravnotežje ustne flore. Ni
dobro uživati trde hrane in dosti govoriti, saj to draži rano, torej jejte mehko,
bolj tekočo in ne vročo hrano in BODITE TIHO ( lol ).
PREPOVEDANO je najmanj 1 teden pitje alkohola, poljubljanje (ja prav ste
prebrali!), konzumiranje drog, aspirina,… vse, kar lahko rdeči kri, saj potem lahko
pride do podplutb in infekcij!!! Uhan se menja najhitreje po enem mesecu, razen
če se pojavijo problemi; da uhan tolče ob zobe,.. Potem morate takoj nazaj v
studio, da se ne poškodujejo zobje.
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MALO ZA ŠALO, MALO ZA RES
-PAZLJIVOST
Po mlado Eriko je domov prišel njen novi fant z avtomobilom. Preden sta se
Odpeljala, je mama Eriki rekla:
"Pazi, ko bo vozil!"
"Neumnost!" se je oglasil oče. "Raje pazi, ko bo parkiral!"
-NEPOROČENA HČI
"Se tvoja hčerka še vedno ni poročila?"
"Ne, je preveč inteligentna, da bi vzela tistega norca, ki bi jo hotel za ženo."
-NEZVEST
Hčerka, zakaj pa jokaš?
Vsi fantje so barabe!
Imata z Juretom težave? Ti je nezvest?
Oh, ko bi mi bil nezvest samo on!
-SPOMINEK
Kaj? Tvoja hči je bila na Siciliji? Je prinesla kakšen spominek?
"Ja, jutri bo krst."
-TEST
Policist ustavi voznika in ga vpraša, če je pripravljen na test alkohola.
"Seveda! V kateri gostilni bova pa začela?"
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Spet je leto naokoli. 4. letniki so se dokončno poslovili. Vsi jim želimo veliko
sreče na maturi in pri nadaljnjem študiju (če se bodo za to seveda odločili).
Pred časom so pisali o preživetih trenutkih v šoli, prve vtise o šoli itd. Izbrala
sem spodnji članek naše maturantke.

ŠOLA IN JAZ
Tako kot večina ostalih sem tudi sama imela pomisleke glede srednje šole. Le
kako se bom vključila v novo družbo, kako bom spet vzpostavila stik z novimi
sošolci in novim okoljem. Spraševala sem se, le kdaj bodo ta štiri leta minila, le
kdaj bom prvo oceno dobila, v koga se bom zaljubila.
To obdobje je prineslo mnogo trenutkov, lepih, slabih, grenkih, sladkih, včasih
tečnih, a vseeno večnih. Vedno se bomo spominjali srednješolskih klopi in vseh
norij in bedarij, ki smo jih ušpičili, vseh ur, ki smo jih za knjigami presedeli, vseh
ocen, ki smo jih staršem zatajili in vseh črnih pik, ki smo jih pri profesorjih
dobili.
Prvo leto je bilo dokaj naporno. Toliko novih učiteljev, vsak s svojim načinom
dela, testov in ustnega spraševanja. Bilo je potrebno kar nekaj časa, da smo se
spoznali. A kmalu smo vedeli, kje lahko pričakujemo 5-minutni test, kje mora biti
strogi red, kje se lahko pošalimo in kje lahko tudi plonk listke uporabimo. Vendar
pa tudi za profesorje ni bila lahka naloga. Lažje si 33 dijakov zapomni enega
profesorja kot pa en profesor 33 dijakov.
Lepa so bila ta leta, ki na Vrbanski 30 smo jih preživeli. Šele sedaj vidim, da z
veseljem čas bi nazaj zavrtela in ponovno naziv »fazana« imela.
Anka Pregl, 4.b

Vsi sodelujoči našega Runkl collega pa Vam, dijakom in profesorjem šole, želimo
čim lepše počitnice. Uživajte in izkoristite jih maksimalno! Kolikor se le da!
Se vidimo in slišimo septembra! ☺
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