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EKONOMSKA ŠOLA CELJE
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA
KOSOVELOVA ULICA 4
3000 CELJE

!!

Koronko
ČASOPIS

zadnja
številka
pred poletnimi
počitnicami

KORONKO DOŽIVEL USPEH
V SLOVENSKIH MEDIJIH !!
NAJBOLJ AKTUALNA TEMA
TEGA MESECA SO ...
KAKŠNA JE USODA
KORONKA?
VSE TO IN ŠE VEČ PREBERITE V
NOVI IZDAJI KORONKA

NAGOVOR

glavne urednice
Spoštovani bralci Koronka,
vabim vas k branju naše tretje številke časopisa pred zasluženimi poletnimi
počitnicami. Verjetno ste s spremljanjem družbenih omrežij šole opazili, da je naš
Koronko doživel velik uspeh v slovenskih medijih. S profesorico in mentorico
Suzano Suholežnik sva za časopis Večer opravili intervju, ki si ga lahko preberete
na strani 7. Preko komuniciranja z novinarji sem se naučila še ene oblike trženja
v tiskanih medijih.
Zahvaljujem se vsem, ki ste v predhodnih izvodih sodelovali s svojimi prispevki.
Pomembno vlogo v časopisu ima tudi jezikovni pregled, ki zahteva čas in
natančnost, zato bi se prav posebej rada zahvalila profesorici Majdi Lesjak, ki
nam je pri tem pomagala.
Ne pozabimo omeniti verjetno najbolj aktualne
teme dijakov v tem mesecu – poletne
počitnice. Upam, da si boste kljub burnemu
šolskemu letu med počitnicami nabrali veliko
energije, ki vam bo pomagala pri premagovanju
novih ovir in doseganju ciljev v naslednjem
šolskem letu. V uredništvu smo zelo veseli
vsakega prispevka, zato vas vabim, da z nami
delite svoja počitniška doživetja. Prispevke
nam pošljite na že znani elektronski naslov:
vajde.anamari@gmail.com.
S časopisom bomo nadaljevali tudi, ko se
vrnemo v šolo in spet sedemo v šolske klopi. V
spomin na čas, ki je prinesel prvo številko in s
tem povezoval dijake in profesorje v
samoizolaciji, ohranjamo njegovo ime.
Na tej točki se Koronko od vas poslavlja, v
upanju, da se vrne – tokrat brez virusa.
Ana Mari Vajde,
glavna urednica

VERJEMI, da zmoreš
in si že na pol poti
do CiLJA.
THEODORE
ROOSEVELT
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NAGOVOR

ravnateljice
Dragi mladi,
letošnje leto vas je prikrajšalo za marsikaj, srčno pa upam, da vas ni
prikrajšalo za sanje, želje in vizije. Mladi ste pogumni in optimistični. Znate
sanjati in svoje sanje ter zamisli upate deliti tudi z drugimi. Deliti sanje, želje
in vizije z drugimi ni le tveganje, je tudi pogum. In vi ste pogumni.
Dragi mladi, življenje je čudovito, je darilo narave in zato nikoli ne zamudite
stvari, ki so pomembne in jih lahko uresničite.
Želim vam veliko sreče.
Bernarda Marčeta,
ravnateljica
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NAGOVOR

pomočnice ravnateljice
Ob zaključku prav posebnega
šolskega leta …
Šolsko
leto,
ki
ga
pravkar
zaključujemo, si bomo zapomnili
kot neponovljivo, nenavadno in
drugačno. Izkusili smo marsikaj
novega: zaskrbljenost za naše lastno
zdravje in zdravje nam ljubih ljudi,
strah pred neznanim virusom in
negotovost. Hkrati so do izraza
prišle solidarnost, povezanost in
medsebojna pomoč. To nam daje
upanje, da v hudi stiski ne bomo
sami.
Tudi pri pouku smo izkusili veliko
novega. Ali smo si pred meseci sploh
lahko predstavljali videokonferenčno
šolo in delo preko naprav?

Verjamem,
zveni

da

veliko

prijazna

lepše

pohvala

razrednika ali učitelja v živo,
kot

glas

naprave.

iz

elektronske

Zapomnimo

si

vse

lepe in manj lepe trenutke tega
šolskega leta in zagotovo bomo
o njih pripovedovali naslednjim
generacijam.

»Drage dijakinje in
dijaki Ešc, naj bo
iztekajoče šolsko
leto uspešno,
počitnice pa dolge in
sproščujoče, a
vseeno pazite nase
in na zdravje vseh
okoli vas.«
Simona Sever Punčoh,
pomočnica ravnateljice
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ANALIZA

ankete o Koronku
Anketo,
izvedli smo anketo kot eno izmed metod raziskave trga. Zanimalo nas je, kaj
menijo bralci o našem časopisu. Z rezultati smo zelo zadovoljni, saj predstavljajo
motivacijo za še bolj zagnano delo.

1. KAKO BI OCENIL/-A ČASOPIS 1-5?
Kar 70 % anketirancev je časopis ocenilo z
najvišjo oceno, z oceno 5, 30 % pa z oceno 4.
Z nižjo oceno časopis ni bil ocenjen.

NE

2. ALI RAD/-A BEREŠ NOVO NASTALI
ČASOPIS?

DA

90 % anketirancev se strinja s tem, da radi
berejo časopis, 10 % pa ne.

SREDNJE ZADOVOLJNI

ZADOVOLJNI

3. KAKO SI ZADOVOLJEN/-A Z VSEBINO
ČASOPISA?
Z vsebino je zadovoljnih 90 % anketirancev,
medtem ko jih je 10 % srednje zadovoljnih.
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4. V KORONKU PREBEREM:
Največ anketirancev prebere samo nekaj
člankov, 10 % prebere vse članke, 10 % pa
sploh ne bere, ampak samo preleti fotografije.

5. RUBRIKA, KI JO NAJRAJE BEREM
Največ anketirancev najraje bere prispevke
naših dijakov, 20 % jih najraje bere novičke
iz sveta slavnih, 10 % pa rubriko Telovadi z
nami.

6. ČE BI SE MORALI ODLOČITI, KATERI
PRISPEVKI SO VAM NAJBOLJ VŠEČ, ZA
KATERE BI SE ODLOČILI?
Več kot polovici anketirancev so najbolj všeč
življenjske zgodbe. 20 % vprašanih se je
odločilo za stripe, 10 % za horoskop in prav
tako 10 % za zabavne, razvedrilne prispevke.

7. ALI STE ZASLEDILI ČLANKE O NAŠEM
ČASOPISU V MEDIJIH?
Na žalost je članke o našem časopisu
zasledilo v medijih le 10 % anketirancev.
Zasledili so jih v Slovenskih novicah in
Novem tedniku.
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8. ALI STE RADOVEDNI,
KAKŠNA
BO
VSEBINA
NASLEDNJE ŠTEVILKE, KI
BO IZŠLA JUNIJA?
Vsi anketiranci so radovedni,
kakšna bo vsebina naslednje
številke, ki bo izšla junija.

AVTORICA ANKETE:
Gabi Petrič, 3. a
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TUDI KORONKO 2

v medijiih

Kot je že bilo omenjeno v uvodu, ste
najverjetneje na družbenih omrežjih naše šole zasledili, da je Koronko
doživel
velik uspeh v slovenskih medijih. Za objavo v časopisu Večer sem se udeležila
intervjuja z novinarko Tino Murko Gajšek, ki je z zanimanjem postavljala
vprašanja. Če vas zanima pogovor, si preberite spodnji članek.
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PRISPEVKI NAŠIH PROFESORJEV

Sem v filmu?
Moj prvi predmet, ki sem ga
poučevala se je imenoval OTP –
osnove tehnike in proizvodnje, ki je
bil mešanica različnih področij.
Dijakom sem nekoč prebrala
članek iz časopisa Delo, da se
bomo v prihodnosti lahko po
telefonih pogovarjali iz avtomobila.
Takrat se mi je to zdelo kot
znanstvena fantastika. Nisem si
znala predstavljati, da se bo to
kdaj uresničilo. Mislila sem, da se
takšne stvari dogajajo samo v
filmih.
Pred
leti
sem
si
ogledala
znanstveno-fantastični
film,
v
katerem so bili
ljudje zaprti v
hišah. Če bi hiše zapustili, bi hitro
zmrznili. Poleg mraza bi bili
izpostavljeni tudi zverem, ki so se
sprehajale po mestu. Mislila sem
si, da je to samo film. Prepričana
sem bila, da se kaj takega v resnici
ne more zgoditi. Zdaj smo prizor z
zvermi gledali v živo na televiziji.

Kaj zdaj? Na začetku zmedenost,
gledanje vseh poročil. Kako do
hrane? Kljub maski in rokavicam
me je bilo strah iti v trgovino. V
prvem tednu sem gledala poročila
na televiziji le enkrat na dan, raje
sem poslušala poročila na radiju.
Kaj sem ugotovila? Manj ko sem
gledala poročila na televiziji, bolje
sem se počutila, a v filmu sem še
vedno nastopala.
Doma sem si sprva uredila pisarno v
kuhinji, saj v šoli opravljam delo
organizatorke
izobraževanja
odraslih. Iz kuhinje sem kar naprej
hodila k računalniku v drug prostor,
zato sem pisarno preselila v prostor
z računalnikom.

Na začetku obdobja korone sem
imela občutek, da živim v
podobnem
znanstvenofantastičnemu filmu. Ampak ne, to
ni film. To je zdaj, žal, resničen
film, ki ga živim.
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Zjutraj vedno naprej prižgem radio.
Izbrala sem si takšno radijsko postajo,
ki ima kratka poročila in vrti veliko
glasbe. Ugotovila sem, da glasba
pozitivno vpliva name. Tudi jutra, ko me
ne zbuja budilka, so zame prijetna.
Nisem ravno jutranji človek. Pred
začetkom dela peljem psa na jutranji
sprehod. V času korone me ni preganjala
ura, zato sem delala tako, kot mi je
ustrezalo, dopoldne, popoldne in tudi
ponoči, celo sobote in nedelje.
Orbitrek, ki je nekaj mesecev sameval, sem prestavila v dnevno sobo. Ko so
se začela poročila na televiziji, sem obula teniske in ga zagnala za ogrevanje.
Pred ekranom sem izvajala različne raztezne vaje. Priznam, da tega nisem
počela vsak dan. Včasih sem šla na sprehod ob Savinji, drugič med bloki,
večkrat pa na nordijsko hojo po Pelikanovi poti do Starega gradu in po srčni
poti na Anski vrh. Seveda kakšen dan lenarim in raje berem knjigo. Po nekaj
tednih sem se na nov način življenja navadila. Ob obisku trgovine se še vedno
počutim nesproščeno in napeto. Ne mučim se več z razpiranjem vrečk pred
polnjenjem s sadjem in zelenjavo. Ne dogaja se mi več, da bi se mi listki, ki
letijo iz tehtnice, lepili na rokavice, in bi narobe stehtala sadje ali zelenjavo.
Rokavice pri obisku trgovine niso več obvezne in mi več ne povzročajo težav.
Masko seveda imam, zato se mi rosijo očala in komaj kaj vidim. Ampak, to je
»mala malica« proti vsem prejšnjim tegobam.
V tem času mi je uspelo dokončati sliko.
Fotografijo slike prilagam. Sem članica
neformalne likovne skupine Prijatelji.
Vsako leto imamo v mesecu maju skupaj
z učenci Osnovne šole Lava razstavo.
Tokrat bo razstava prikazana na
drugačen način. Drugačna bo tudi
razstava Ex-tempore – Pomlad 2020
na Šoli za hortikulturo in vizualne
umetnosti, na kateri sodeluje tudi naša
šola. Likovni deli sta prispevala Katja
Kuder in Simon Obrovnik, oba iz
4. a-razreda. Zahvaljujem se jima za
njun prispevek.
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ZA ZAKLJUČEK

»Edina
stalnica v
življenju so
spremembe.«
Ne vem, kdo je to napisal. Drži pa. Prej, ko to sprejmemo, lažje vozimo
skozi življenje.
Dora Glavnik,
profesorica
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OSAMLJENA

brez vas
Smeh, razigranost, hitenje k uram ... tako šola kot mi, tega že dolgo
nismo slišali. Kot vemo, je šola pred pripravami za maturo samevala dan
za dnem, v upanju, da se vrnemo. Ne glede na to, da so se učitelji in
nekateri dijaki vrnili, vzdušje še vedno ni takšno, kot je bilo pred
epidemijo.
Vsi skupaj srčno upamo, da se vrnemo v šolske klopi in da šola ponovno
zaživi.

SLIKE POSREDOVALI:
Bojana Vajde, čistilka
in
Dora Glavnik, profesorica
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UTRINKI ŠPORTNEGA DNE

''Gremo vsak po svoje''
Profesorji športne vzgoje so nas obvestili, da bomo, 1. 6. 2020, izvedli športni
dan, ki so ga poimenovali s sloganom Gremo vsak po svoje.
Izbirali smo lahko različne pohodne in kolesarske ture. Tema športnega dne
je bila voda, kajti voda v vseh oblikah je vir življenja.
Profesorji so nam postavili dva izziva:
1. IZZIV – naj vas pot zanese mimo reke, jezera, izvira, potočka, bodite
pozorni na lepe motive narave ob ali v vodi. Ustavite se, fotografirajte!
2. IZZIV – ker smo v navodilih predlagali tudi kolesarjenje, bomo razglasili
dijaka in dijakinjo, ki bosta opravila največ kilometrov (dokaz na aplikaciji
svojega mobilnega telefona pošljite profesorjem športne vzgoje).
Opozorili so nas, da kljub športnemu dnevu upoštevamo navodila in
priporočila za preprečevanje širjenja koronavirusa.

Odločila sem se, da se
skupaj s prijateljico
peljeva s kolesom iz
Celja do ribnika Vrbje.
Tukaj je nekaj utrinkov
z najine poti na
športnem dnevu.
Ana Mari Vajde,
glavna urednica
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TRENINGI NAŠIH ŠPORTNIKOV

v karanteni
NOGOMETAŠ ŽAN ŽAK ŽUŽEK
Danes sem se pogovarjala z nogometašem
Žanom Žakom Žužkom. Star je 18 let in
obiskuje 3. letnik programa ekonomski tehnik
na Ekonomski šoli Celje. Nogomet trenira že
12 let, trenutno v nogometnem klubu
Šampion. Zaradi pandemije so odpadli skupni
treningi. Z ekipo ni treniral že skoraj dva
meseca. Povedal je, da trenira vsak član ekipe
sam zase doma skoraj vsak dan.

Kako treniraš v danih okoliščinah?
Treningi so drugačni, izboljšujem lahko le individualno znanje. Na srečo
imam okoli hiše dovolj prostora in lahko večino stvari delam normalno.
Kako ohranjaš svojo telesno pripravljenost?
Telesno pripravljenost ohranjam predvsem z vajami za moč, tekom in
kolesarjenjem.
Kako ohranjaš tehniko z žogo?
Tehniko z žogo ohranjam z različnimi vajami. Izvajam vaje, kot so vodenje
med klobučki, žongliranje, različne podaje v steno, visoke žoge in sprejeme.
Tehniko z žogo je verjetno najlažje ohraniti in izboljšati zdaj, ko smo doma,
saj je vse, kar potrebuješ žoga in malo prostora.
Kakšna pa je komunikacija s klubom?
Po prvem tednu brez skupnih treningov so nam trenerji poslali vaje, ki jih
moramo redno izvajati.
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Ali že pogrešaš skupne treninge?
Skupne treninge zelo pogrešam, težko je tako dolgo biti brez igrišč in
soigralcev. Upam, da se bo normalno življenje kmalu začelo.
Kako občutiš spremembe, zaradi katerih si prisiljen trenirati doma?
Položaj je precej zahteven, predvsem za nas ekipne športnike. Ekipni športi
so težji kot posamezni športi. Zdaj, ko moramo trenirati vsak zase, je še
toliko težje. Najpomembnejša stvar v ekipnem športu je kemija med soigralci.
Če je ni, ekipa težko zmaga, tudi, če ima najboljše posameznike v njej.
Žanu se zahvaljujem za odgovore in mu želim čim več uspeha na nadaljnji
športni poti.
AVTORICA INTERVJUJA:
Tina Šibanc, 3. b
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KOŠARKAR ROK PAJK

Rok je dijak tretjega letnika Ekonomske
šole Celje. Ukvarja se s košarko že od
prvega razreda, kar je skoraj že 12 let.
Trenutno trenira v klubu Zlatorog Laško.
Zastavila sem mu nekaj vprašanj, ker me
je zanimalo, kako je svojo športno
aktivnost prilagodil samoizolaciji.
Koliko časa si namenil športu pred omejitvijo gibanja?
Treniral sem dvakrat dnevno po dve uri.
Koliko časa zdaj nameniš športu?
Sedaj tečem na prostem, kolesarim in sam igram košarko na igrišču.
Katere vaje izvajaš?
Doma izvajam fizične vaje.
Ali s prijatelji odigraš kakšno igro košarke tudi med karanteno?
Če se dobimo na igrišču, ima vsak prijatelj svojo žogo.
Misliš, da nameniš dovolj časa košarki, da se ti rezultati ne bodo poslabšali?
Med časom karantene treniram, kolikor lahko. Zdaj sem se bolj posvetil šoli in
pridobivanju dobrih ocen. Malo sem izgubil fizično kondicijo, ampak se bo to
hitro spremenilo, ko bodo prekinili karanteno.
Ali zdaj bolj paziš na prehrano? Morda sam kuhaš?
Da, seveda pazim na prehrano. Moji starši še vedno delajo, zato si sam kuham
kosilo. Rad kuham, zato s tem nimam težav.

15

Se med karanteno ukvarjaš tudi s katerim drugim športom?
Ukvarjam se s športi, ki jih v tem času lahko izvajam. Najpogosteje igram
tenis z očetom ali pa kolesarim na hribe.
Kaj počneš v prostem času?
V prostem času rad gledam različne serije na Netflixu, igram računalniške
igrice s prijatelji, z družino pa igram poker in tarok.
Pogrešaš normalne treninge?
Vsekakor pogrešam treninge in igranje košarke. Košarka predstavlja velik del
mojega življenja, zato se čudno počutim brez nje. Komaj čakam, da se lahko
vrnemo na parket in spet igramo tekme.
Roku se zahvaljujem za odgovore in mu želim čim več uspeha na nadaljnji
športni poti.

AVTORICA INTERVJUJA:
Špela Šket, 3.b
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SKUPINA EROS

se predstavi
Pozdravljeni, sem Kristina Petrej in obiskujem poklicni tečaj. V okviru
praktičnega usposabljanja sem delala v podjetju Finkram d. o. o.
Podjetje je ustanovil podjetnik in direktor Kristijan Mlinar leta 2017,
ukvarja se z organizacijo prireditev. Podjetje se je hitro razcvetelo z
odličnim zastopništvom in menedžmentom dalmatinskega pevca Marka
Škugorja, pred kratkim pa je pod svoje okrilje vzelo tudi slovensko
vokalno skupino Eros.

Sodelovala sem pri organizaciji
nastopov in izvedbi intervjujev.
Izkušnja je bila nadvse zanimiva in
poučna, delo z estradnimi umetniki
pa zabavno. Sodelovanje z njimi me
je tako navdušilo, da z veseljem
predstavljam skupino Eros tudi
bralcem Koronka.
Skupina Eros je zasedba štirih
fantov, ki obožujejo glasbo, ki jim je
bila položena v zibelko. V večini se
posvečajo
acapella
petju
in
ohranjanju slovenske narodne pesmi.
So izurjeni in izkušeni glasbeniki.
Vsak izmed njih poleg petja obvlada
vsaj tri instrumente in ta talent
izkoristijo pri glasbenem ustvarjanju.

Skupina deluje že od leta 2008, v tej
zasedbi pa od leta 2012. Za sabo
imajo že precej nastopov. Prav letos
so izvedli prvo turnejo po Sloveniji.
Njihovo načelo je, da sta skladba in
pesem, narejeni z dušo, kvalitetno
izvedeni. Poustvarjanje in priredba
slovenskih ljudskih, narodnih in
dalmatinskih pesmi jim gre dobro od
rok. Ko to podkrepijo še z
instrumenti, njihove izvedbe znova in
znova prepričajo še tako zahtevnega
poslušalca. Za seboj imajo že nekaj
avtorskih skladb. Prav kmalu bomo
lahko prisluhnili novi pesmi, ki jo
fantje prav zdaj pridno snemajo.
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VIR: https://www.finkram.si/skupina-eros/

Kristina Petrej, PT
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ZAŠČITNE MASKE

naše dijakinje
Lara Pintar, dijakinja poklicnega tečaja, nas je razveselila, saj
nam je na elektronski naslov poslala zelo lepe, doma narejene
zaščitne maske.
VPRAŠALI SMO JO, KAKŠNE MATERIALE JE UPORABILA ZA
NJIHOVO IZDELAVO.
Material, ki sem ga uporabila za šivanje mask, je bombaž.
Bombaž je naravni material, ki se lažje pere. V maski, izdelani
iz bombaža, se lažje diha. Uporabila sem ostanke blaga, ki sem
ga imela doma. Tudi vi lahko uporabite za masko tisto, kar
imate doma, kos posteljnine, kuhinjske krpe ...
KAKŠEN JE BIL POSTOPEK ŠIVANJA?
Najprej se zašije okroglina, zanjo sešijemo skupaj dva enaka
kosa blaga, nato prišijemo še dva kosa. Potem obrnemo zašite
šive na sredino in zašijemo še zgornji in spodnji šiv. Šive
zlikamo, da dobimo lepo obliko.
Na koncu na stranskih šivih vstavimo elastiko in obšijemo.
In tako je videti končni izdelek:

Lara Pintar, PT
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DIJAKI PEČEJO

Medena pita
TESTO
200 g gladke moke
200 g ostre moke
150 g sladkorja
2 žlici medu
3 žlice mleka
3 žlice olja
1 jajce
1 pecilni prašek
preliv
malo ruma

MASLENA KREMA
200 g masla
5 dl mleka
150 g sladkorja
6 žlic pšeničnega zdroba
3 žlice grenkega kakava
1 vanilijev sladkor

TESTO

■ V lonec vlijemo mleko, dodamo olje, sladkor in med. Med
mešanjem segrevamo od 2 do 3 minute, da se sladkor stopi.
■ V mešalno posodo presejemo moko s pecilnim praškom.

Prilijemo mlečno mešanico in razžvrkljano jajce. Ugnetemo
gladko testo. Pokrijemo ga s kuhinjsko krpo in pustimo počivati
15 minut.
Izrežemo 4 kose peki papirja, v velikosti hrbtne strani
klasičnega pekača.
Spočito testo razdelimo na 4 enako velike kose. Vsak kos
testa na hitro pregnetemo.
Pečico ogrejemo na 180 ºC.
Prvi kos peki papirja dobro pomokamo.Testo razvaljamo v
obliki papirja. Praviloma se lepo valja. Če se začne lepiti, ga še
malo pomokamo. Razvaljano testo dokaj na gosto prepikamo z
vilicami. Papir s testom položimo na hrbtno stran pekača, tega
pa za 5 minut položimo v ogreto pečico.
Medtem ko pečemo prvi kos testa, razvaljamo in pripravimo
drugega. Postopek ponovimo še s preostalima dvema kosoma.
Pečeno testo dobro ohladimo.

■
■
■
■
■
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MASLENA KREMA

■ Mleko sladkamo in zavremo. V vrelo mleko stresemo zdrob,

ki ga počasi kuhamo toliko časa, da se zgosti. Kuhan zdrob
odstavimo in ohladimo; vmes ga večkrat premešamo, da se na
površini ne naredi skorjica.
Zmehčano maslo penasto stepemo. Stepenemu maslu
primešamo ohlajeni zdrob. Kremo razdelimo na 3 dele; enemu
delu primešamo kakav.
Zlaganje. Prvi biskvit položimo na hrbtno stran pekača.
Poškropimo ga z rumom in enakomerno premažemo s svetlo
kremo. Nanj položimo drugi biskvit, ki ga pritisnemo na kremo.
Poškropimo ga z rumom in enakomerno premažemo s temno
kremo. Nanj položimo tretji biskvit, ki ga pritisnemo na kremo.
Poškropimo ga z rumom in enakomerno premažemo s svetlo
kremo. Nanj položimo še zadnji kos biskvita, ki ga pritisnemo
na kremo.
Medeno pito pokrijemo s prozorno folijo. Vsaj za 3 ure jo
položimo na hladno, da se zmehča.

■
■

■

Patricija Ratej, PT
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Horoskop
OVEN
31. 3.-20. 4.
Vladar: Mars
Element: ogenj
Kvaliteta: kardinalen
Barva: rdeča
Značilnosti: akcija, vitalnost, tekmovalnost, temperament,
pogum, vodja
Poklic: vodilni položaj, policaj, vojak, podjetnik, športnik,
trener, mehanik, tehniki vseh vrst …
BIK
21. 3.-21. 5.

DVOJČKA
22. 5.-21.6.

RAK
22. 6.-22. 7.

Vladar: Venera
Element: zemlja
Kvaliteta: fiksen
Barva: zelena, rjava
Značilnosti: trmoglavost, zvestoba, umetniška nadarjenost,
čutnost, rad uživa v vsem, lenoba, stabilnost
Poklic: likovna umetnost, petje, ples, govorništvo

Vladar: Merkur
Element: zrak
Kvaliteta: spremenljiv
Barva: rumena, oranžna
Značilnosti: komukativen, radoveden, trgovec,
intelektualen, ljubezniv
Poklic: novinar, trgovina, pisanje komercialnih vsebin

Vladar: Luna
Element: voda
Kvaliteta: kardinalen
Barva: bela, modra
Značilnosti: čustvenost, zaščitništvo, občutljivost, rad ima
dom in otroke, predanost, pozornost, nežnost,
konservativnost, zanesljivost
Poklic: poklici, povezani s skrbjo za ljudi, vključno s
poučevanjem najmlajših otrok, socialna služba, bolniška
služba, ginekologija, kuhar
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LEV
23. 7.-23. 8.

DEVICA
24. 8.-23. 9.

TEHTNICA
24. 9.-23. 10.

Vladar: Sonce
Element: ogenj
Kvaliteta: fiksen
Barva: oranžna, zlata
Značilnosti: samozavest, dominantnost, energija,
plemenitost, moč, želi biti v središču, vladar, rad ima
otroke, prirojen občutek za dramatičnost
Poklic: ples, oblikovanje, odvetnik, igralec, turizem, šef ali
samozaposlen

Vladar: Merkur
Element: zemlja
Kvaliteta: spremenljiva
Barva: rjava
Značilnosti: analitičnost, praktičnost, natančnost,
kritičnost, izbirčnost, urejenost, plašnost, perfekcionizem
Poklic: računovodstvo, šolstvo, poklici, ki zahtevajo
analitične sposobnosti
Vladar: Venera
Element: zrak
Kvaliteta: kardinalna
Barva: rožnata
Značilnosti: pravičnost, gracioznost, diplomatkost,
miroljubnost, neodločnost, ceni umetnost
Poklic: mednarodni gost, glasba, oblikovanje, ples ...

ŠKORPIJON
24. 9.-23. 10.

STRELEC
23. 11.-21. 2.

Vladar: Pluton
Element: voda
Kvaliteta: fiksen
Barva: črna, škrlatna
Značilnosti: pogumen, skrivnosten, maščevalen,
ljubosumen, samostojen, zaupljiv
Poklic: kirurg, odvetnik, psihiater, vojska, kriminalist ...

Vladar: Jupiter
Element: ogenj
Kvaliteta: spremenljiv
Barva: modra
Značilnosti: optimist, ekstravaganten, avanturist,
svobodomiseln, neodvisen, iskalec resnice
Poklic: profesor, učitelj, odvetnik, politika, duhovnik ...
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KOZOROG
22. 12.-20. 1.
Vladar: Saturn
Element: zemlja
Kvaliteta: kardinalen
Barva: črna, siva, temno zelena, temno rjava
Značilnosti: odgovoren, nepopustljiv, preračunljiv, pošten,
predan, vztrajen, pomemben mu je status
Poklic: bančništvo, gradbeništvo, industrija, vztrajno leze
proti vrhu ...

VODNAR
21. 1.-19. 2.
Vladar: Uran
Element: zrak
Kvaliteta: fiksen
Barva: modra
Značilnosti: izviren, ustvarjalen, human, genialen,
znanstvenega duha, pred časom, nenavaden, uporen
Poklic: znanost, privlači ga tehnologija, raziskovalec,
humanitarnost, umetnost, holistična medicina

RIBI
20. 2.-20. 3.
Vladar: Neptun
Element: voda
Kvaliteta: spremenljiva
Barva: zelena, modra
Značilnosti: intuicija, domišljija, iluzije, ustvarjalnost,
dobrodelnost, sanjavost, ljubeznivost, rad pomaga, težko se
postavi zase
Poklic:
slikarstvo,
grafično
oblikovanje,
fotograf,
psihiatrija, novinar, stilist ...
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VICI

iz karantene
Rokavice in maske: Ne nasedajte
navodilom, ki jih dajeta vlada in krizni
štab, da gremo lahko v trgovino samo z
rokavicami in masko. Včeraj sem bil v
trgovini. Tam pa sem videl, da imajo
drugi tudi hlače, majice, čevlje …

Koliko časa koronavirus
preživi na položnicah? Jaz jih
bom pustil kakšen mesec v
karanteni za ziher.

Sami se ostrizite. To
vas bo še dodatno motiviralo, da
ne boste upali iz hiše še vsaj
kakšen teden.

Tjaša Vozlič, 3. a
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