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11. november - SVETOVNI DAN MLADIH
Svetovni dan mladih je zdruţevanje mladine iz skoraj vsega sveta in je
pokazatelj stanovitnosti in zaupanja, ki ga danes mladi prinašajo v katoliško
cerkev.

14. november - SVETOVNI DAN DIABETESA
Sladkorna bolezen oziroma diabetes velja za najbolj razširjeno kronično
nenalezljivo ter neozdravljivo bolezen sodobnega človeka, ki nastane zaradi
pomanjkljivega izločanja oziroma delovanja hormona inzulina.

16. november - SVETOVNI DAN KOPB (kronična obstruktivna
pljučna bolezen)
KOPB je po definiciji kronično, počasi napredujoče bolezensko stanje z zoţenjem
dihalnih poti. Bolezen obsega kronični bronhitis in pljučni emfizem. Značilna je
postopna in nepopravljiva izguba pljučne funkcije.
Najpomembnejši vzrok KOPB je kajenje cigaret!
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KOTIČEK ZA ZDRAVJE
HERPES

NA

USTNICI

Odpravimo z mazanjem:
takoj ko začutimo ščemenje, preden nastane mehurček, natremo z alkoholom,
s sokom netreska,
z zobno pasto,
lastnim ušesnim maslom,
eteričnim oljem čajevca.

ZOBOBOL
suho smokvo ali slivo prereţemo, skuhamo v mleku in damo na razboleni zob
ţvečimo nageljnove ţbice (klinčke) oz. nageljnovo ţbico poloţimo na oboleli zob
in zagrizemo vanjo
splaknjujemo z ţajbljem, rmanom in morsko soljo ali s toplim jabolčnim kisom
bezgove ali kamilične cvetove poparimo z mlekom, pustimo, da se zmes ohladi in
še toplo dajemo na boleči zob
v 1/2 dcl olivnega olja namakamo pribliţno en mesec 5-10 nageljnovih ţbic
(klinčkov). Ob zobobolu kanemo par kapljic na vato in poloţimo na zob
v votlino zoba, ki nas boli, damo košček sveţega krompirja
1-2 kapljici cimetovega, metinega, kamiličnega ali sivkinega eteričnega olja
kanemo na vato in damo na boleče mesto
akvamarin, aventurin, topaz ali ţad poloţimo na boleči predel oz. ga z enim od
kamnov rahlo masiramo (na zunanji strani lica).
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ŢIVALSKI KOTIČEK
PAJKI
V sprednjem delu ali glavoprsju so moţgani, par strupnic, sesalni ţelodec in
mišice. V zadku so srce, pljuča, črevesje, cevasta zračnica za dihanje, predilne
ţleze in razmnoţevalni organi. Telo pokriva čvrst zunanji skelet. Hrbtnemu ščitku
na pravimo oklep. S prvim parom pipalk stisnejo in ugriznejo plen. Z drugim parom
pipalk drţijo hrano in tipajo. Svilnato nit stisnejo iz predilnih bradavic, ki so na
koncu zadka. Pajki slabo vidijo. Okolje zaznavajo predvsem z vohom in pomočjo
tresljajev. Pajki nimajo ušes, nosu in jezika, namesto teh čutil uporabljajo
dlačice in ščetine, s katerimi tipajo, okušajo in slišijo, vohajo pa z mikroskopsko
majhnimi porami na stopalih. Vsi pajki izločajo svilnato nit. Potegnejo jo navadno
z nogami iz predilnih bradavic na zadku. Samice izločajo posebno nit za ovijanje
jajčec. Veliko pajkov vsako noč sprede novo mreţo, v katero lovijo plen. To znajo
nagonsko ţe ob rojstvu, kar pomeni, da se jim ni treba učiti.
Pajki navadno preţivijo večino ţivljenja sami. Druţijo se le ob parjenju.

Barbara Matjašič, 3.b
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PESNIMO
Biti sam pomeni zame
biti ujet na dnu globoke jame,
ki iz dneva v dan sesuva
brez milosti se sama vase!
Če na svetu je oseba,
ki nate kot na dragocenost gleda,
ki ti dan za dnem pove,
da nekaj pomeni ji tvoje ime …
Nisi sam! Nekdo te potrebuje,
nekdo te v zlate zvezde kuje,
ţe samo zato, ker mu nasmeh nameniš …
V srcu si njegovem - nekaj mu pomeniš.
Če na svetu je oseba,
ki realno se zaveda,
da vsak trenutek s tabo pomeni veliko,
saj čas kar beţi, vse spreminja obliko …
NISI SAM! Nekdo je s tabo.
Imaš prijatelja, podporno ramo,
lahko jočeš, se smeješ, kričiš v duetuLAHKO SI NAJSREČNEJŠI NA SVETU!

Iris, 2.b
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Jokam dan za dnem, vendar jokati ne smem...
Rada bi ga pozabila, rada bi ga v temen kot skrila..
Zacelila bi rane, a so kot prikovane...
Predolgo časa sem čakala, preveč časa sem prejokala...
Kot človek sem uničena, duša moja je vsa vzhičena...
Ko zagledam njegov pogled, vse bi dala, da bila bi njegov svet...

Tammaa…<3
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MALO ZA ŠALO, MALO ZA RES!
REŠITEV IZ AVTA
Blondinki sta pozabili ključ v avtu in zaloputnili vrata. Ko sta hoteli vstopiti v
avto, je prva predlagala:
"S kamnom bom razbila šipo!"
"Ja, pa hitro, ker bo deţ in je streha odprta!" je rekla druga.
CENA
Blondinka je kupovala stanovanje in vprašala trgovca z nepremičninami:
"Koliko stane stanovanje?"
"Tri tisoč mark za kvadratni meter."
"V redu! Kupim tri kvadratne metre!"
INFORMACIJA
Blondinka kliče na ţelezniško postajo in vpraša, kako dolgo vozi vlak iz Ljubljane
do Dunaja.
"Moment..." reče usluţbenec na informacijah.
"Najlepša hvala!" se zahvali blondinka.
SKRIVANJE
"Zakaj se ţenske po štiridesetem letu starosti ne igrajo skrivalnic?"
"Ker jih nihče ne bi več iskal!"
MAČEK
Danes me neznosno boli glava!
"Kako to?"
"Mačka imam."
"Zakaj pa si raje ne kupiš psa?"

KRIŢANJE
Kaj dobiš, če kriţaš pitbula in bernardinca?
"Ne vem."
"Psa, ki te najprej napade, potem ti pa nudi prvo pomoč!"
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