
Spoznaj revijo

REKORDOVMoj dnevnik

Ta dnevnik  
je samo zate –   

za raziskovanje in  

spoznavanje narave, 

ki je polna različnih 
rekorderjev!



Tukaj prilepi ali nariši sliko največje ali najmanjše  
živali ali rastline, kar jih poznaš!
Veš, kje živi ta žival ali rastlina? 
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Starost: 

Moja najljubša žival: 

Moja najljubša rastlina: 

V naravi najraje raziskujem: 

Moj domači ljubljenček: 

Moj najljubši kraj: 

Ta DNEVNIK REKORDOV je last …

MOJ DNEVNIK REKORDOV
S svojim dnevnikom boš spoznal/a svetovne rekorderje v naravnem svetu! Med njimi so živali, rastline, gore in še kaj. Ob tej dogodivščini zraven raziskuješ tudi bližnjo okolico in daljni svet in tako spoznavaš naš planet. Ne pozabi, imamo le enega in je izredno dragocen.  Sedaj ga pa skupaj poglejmo od blizu!

Za doseganje rekordov ni treba biti velik; tudi male živali in  včasih celo otroci lahko postanejo ali so v čem rekorderji.GREMO NA DOGODIVŠČINO!
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REKORDERJI … MED GORAMI

Na naslednji strani najdeš predstavitev najvišje gore v Sloveniji, 
Triglava. Veš mogoče, katera gora je najvišja v Evropski uniji in  
Alpah? (Namig: imenuje se Bela gora.)  

Poznaš mogoče tudi najvišjo goro na svetu? (Namig: leži v Aziji  
med Nepalom in Tibetom.)  

Morda veš celo, kateri je najvišji vrh v Afriki in na drugih celinah? 
(Namig: pobrskaj v knjižnici ali na internetu in poišči Sedem vrhov.)  

Nariši najvišjo goro, na katero si se kdaj povzpel/a. Katera gora je 
naslednja na tvojem seznamu, ki jo misliš obiskati?

 Mnenje urednice M
aje Z revijo Moj planet 

bralci spoznavajo 

 Slovenijo in širši svet. 
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TRIGLAV 

 

biseri 
Slovenije

Aljažev stolp

Ljudje verjamejo, da je naša najvišja gora dobila 
ime po staroslovanskem božanstvu. Mogoče 
je ravno zaradi tega Triglav v zavesti Slovencev 
v stoletjih postal pravo visokogorsko svetišče, 
katerega podoba je vpeta tudi v grb naše 30 let  
stare države.

Na vrh Triglava vodi iz doline Soče, 
Save Bohinjke in Save Dolinke 
prek trideset različno dolgih in 
zahtevnih poti. Po njih se vsako 
leto približno 50.000 planincem 
uresniči njihova največja srčna 
želja – povzpeti se na vrh najvišje 
gore v Sloveniji.

Najvišji vrh
Na njegov 2864 metrov visoki vrh so se leta 1778 povzpeli 
»štirje srčni možje« iz Bohinja in mu s tem priborili častno in 
pomembno mesto med evropskimi alpskimi velikani.

Tomo Jeseničnik

Znamenita Slovenska smer v osrednjem delu Triglavske 
severne stene se kljub temu, da spada med najlažje v 
steni, lahko ob neugodnih vremenskih razmerah in oteženi 
orientaciji spremeni v zahrbtno in smrtonosno past.

REKORDERJI … MED GORAMI
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REKORDERJI V ONESNAŽEVANJU OKOLJA

Spodaj označi tiste dejavnosti 
človeštva, ki po tvojem mnenju 
najbolj onesnažujejo okolje.

Niso vsi rekordi, ki obstajajo, samo dobri. Nekateri so tudi škodljivi.  
S svojimi dejavnostmi ter načini ravnanja z naravo človek veliko prispeva  
k onesnaževanju okolja.

Imaš še kakšno idejo, kako lahko prispevamo k varovanju okolja?

Razmisli in zapiši, kakšne odpadke pusti  
za seboj človek in kakšne pustijo živali.

Katere od spodaj 
naštetih pa pomagajo 

pri ohranjanju okolja? 

Uporaba fosilnih goriv (premog, nafta, zemeljski plin)

Vožnja s kolesom ali hoja

Sajenje dreves

Varčevanje z vodo

Uporaba umetnih gnojil in pesticidov

Uporaba obnovljivih virov energije

Recikliranje

Kmetijstvo in živinoreja

Avtomobilski izpušni plini

Zaščita ogroženih vrst

 Mnenje veterinarke M
aje

Z revijo Moj planet se 

otroci učijo, kako biti 

spoštljiv in odgovoren 

  do okolja.
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varujem 
okoljeREKORDERJI V ONESNAŽEVANJU OKOLJA

Obrni stran in odkrij, kakšen odnos imaš  
do narave. Se v njej počutiš kot doma? 7



Je narava tvoj dom?

Poleti veliko več časa prebijemo  
v naravi, bodisi na počitnicah ali na 
krajših izletih. Čeprav smo tudi ljudje del 
narave, smo se od nje precej oddaljili in 
se včasih v njej ne znajdemo več dobro.  
Kako gre pa tebi?

2.

1.
**
*

***

4. S starši potuješ na morje. Mesna pločevinka 
je vse, kar vam je ostalo ...

 Kujaš se, ker ni boljšega.

 Predlagaš, da pločevinko pogrejete na 
pokrovu avtomobilskega motorja.

 Ustaviš prvi avto in vprašaš, ali imajo 
kruh.

*
**

***

*
***
**

**
***

*

Na izletu, daleč stran od doma, te preseneti 
nevihta. 

 Slečeš se in obleko skriješ pod večji 
kamen, dokler dež ne preneha.

 Končno imaš dober razlog, da se kar 
oblečen okopaš v bližnjem potoku! 

 Panično iščeš zavetje, a preden ga 
najdeš, te dež že premoči.

Ob daljših izletih v naravo je dobro, da s sabo 
vzameš

 primerno obleko in obutev, hrano, pijačo, 
nož, vžigalice, prvo pomoč.

 prenosni telefon, satelitski navigator  
in prvo pomoč.

 priročnik »Kako preživeti v naravi brez 
vsega«.

3.

V gorah si in začelo je grmeti ter treskati.  
To pomeni, da se je treba

 skriti pod samotno drevo.

 pozanimati, ali je mogoče to energijo 
izkoristiti za kak zanimiv eksperiment.

 umakniti od visokih objektov.

moj test

 Mnenje Žive, 9 let

V Mojem planetu so  

mi najbolj všeč kvizi, ki 

jih vedno rešim, še preden 

   preberem preostalo. 
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Je narava tvoj dom?

Na sprehodu si poškoduješ nogo in ne moreš 
hoditi. Odkriješ, da imaš v nahrbtniku plastenko  
z vodo, pisalni pribor in zrcalce. Kaj narediš?

 Usta imaš tako suha od kričanja na  
pomoč, pa popiješ vso vodo.

 Med čakanjem na mimoidoče se usedeš 
pod drevo in pišeš pustolovsko zgodbo.

 Zrcalce uporabiš za pošiljanje svetlobnih 
SOS-signalov proti oddaljenemu naselju.

6.

7.

5.

*
***
**

Si pravi mestni 
razvajenček. Dogodki v naravi niso nekakšna vrečka presenečenja – nanje se je treba pravilno odzvati. Ker v tem nisi najboljši, bo bolje, da se izletov v naravo udeležuješ z bolj izkušenimi od sebe. Morda bi bilo dobro, da se vpišeš med tabornike!

V naravi se počutiš kot 
doma! Na izzive, ki te tam 
čakajo, si dobro pripravljen. 
Veš, kako je treba ravnati, 
če nastopijo težave. 
Zato si lahko na izletih 
samozavesten in v oporo 
tudi tistim, ki se ne znajdejo 
tako dobro kot ti. 

V naravi se počutiš kot  
v nekakšnem neresničnem 
svetu, kjer se ti ne more 
nič zgoditi. Zato se tudi ne 
razburjaš preveč, če gre 
kaj narobe. Zdi se ti, da je 
to le še ena pustolovska 
igrica več. A narava ni 
igrica, zato bi bilo dobro, 
da se čim prej prizemljiš!

Od 7 do 11 zve zdic

NE GRE TI
Od 12 do 16 zve zdic

DOBRO

Od 17 do 21 zve zdic

ODLIČNO 

***
*

**

Na taborjenju zaideš globoko v gozd in se 
izgubiš.

 Odločiš se, da se brez polnega nahrbtnika 
gob ne splača vrniti v civilizacijo!

 Obupano tavaš naokrog, dokler ne naletiš 
na stezo in ji slediš.

 Po mahu na drevesnih deblih določiš smer 
neba in pot iz gozda.

Na obali ti zmanjka pitne vode; kmalu lahko 
postaneš žejen.

 Plešeš indijanski ples za priklic dežja.

 Po živalskih sledeh poiščeš izvir sladke 
vode.

 Hitro se okopaš in nato odideš domov.

***
**
*

Neli Kodrič Filipić
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REKORDERJI … MED ŽIVALMI

Tudi v Sloveniji imamo nekatere strupene živali,  
čeravno ne malih pisanih žabic. (Namig: veš, kateri dve kači  
sta pri nas strupeni?)

V svojem življenju si zagotovo videl/a že marsikatero žival,  
bodisi v naravi, na vrtu ali v živalskem vrtu.  
Spodaj napiši, katere izmed živali, ki si jih že videl/a,  
dosegajo spodnje rekorde: 

Najhitrejša žival: 

Najpočasnejša žival: 

Najbolj pisana žival: 

Najbolj lena žival: 

Najbolj igriva žival: 

Najbolj lačna žival: 

Žival, ki najvišje skoči: 

Najbolj nevarna žival:  

Največja in najmanjša žival: 

1. 

2. 
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Pravijo, da je strup v majhnih stekleničkah, in pri 
živalih pogosto ni nič drugače. Majhne živali se 
težko branijo pred večjimi plenilci, če nimajo na 
zalogi kakšnega trika. Nekatere strup uporabljajo za 
ohromitev plena, saj bi jim drugače hitro pobegnil. 

ŽABE
STRUPENE  

MAJHNE PISANE ŽABICE
Živo obarvane žabe podrevnice iz Srednje 
in Južne Amerike so tako strupene, da eno 
od njih v plemenu iz zahodne Kolumbije 
uporabljajo za zastrupljanje konic puščic 
za lov. Od tod tudi njihovo angleško ime 
»poison dart frogs«.

dvoživke

Maja Berden Zrimec

Ljudje pa smo v nevarnosti le, 
če jim pridemo preblizu.

 Mnenje urednice M
ajeV reviji Moj planet  

vsak mesec najdeš  

ogromno zanimivosti 

  iz sveta. 11



dr. Vetko

Karin, ker opisuješ težave s krilom, je vsekakor 
prav, da Kiki pregleda veterinar. Le tako boš 
lahko vedela, kaj je z njo narobe, in le tako ji boš 
lahko pomagala. Kako naj jima pomagate, da 
se navadita na vas? V enem letu sta se gotovo 
že navadila, misliš, da ne? Praviš tudi, da Kiki 
pocrkljaš in jo pomiriš. Če ne bi bila navajena 
nate, tega gotovo ne bi mogla. Sta pa to ptici 
v paru in moraš razumeti, da sta navezani tudi 
druga na drugo, ne le na vas. Saj veš, prikupiš 
pa se jima vedno lahko s kakšnim priboljškom, 
prijazno besedo in nežnim dotikom. 

Draga dr. Vetko!  
Všeč mi je revija. Rada jo berem. Najbolj pa 
mi je všeč, kadar pišete o mačkah. Dobila 
bom mucka, ki si ga že zelo želim, zato 
me zanima par vprašanj. Kdaj se mucki 
po navadi skotijo (letni časi, 
meseci)? Ali se kaj vidi, kdaj je 
mačka že breja? Koliko časa je 
dobro, da je maček po skotitvi 
še pri mamici, in koliko časa ga 
je treba hraniti s prilagojenim 
mlekom? 
Ema, 9 let

Ema, veseli me, da se ti bo kmalu izpolnila velika 
želja! Se povsem strinjam s tabo, muce so krasne 
živali. Tisti, ki ne mara mačk, je po mojem v prejšnjem 
življenju sigurno bil miška! Muce se navadno kotijo 
spomladi in jeseni. Prav zdaj je polno mladičkov, ki so 
ali bodo kmalu primerni za posvojitev. Kar poglej v 
bližnje zavetišče! Muca seveda kaže znake brejosti, ko 
je že blizu poroda, pa postane precej okrogla in bolj 
umirjena. Če si vešča, lahko mladičke celo začutiš, ko 
jo božaš. Mucki se od mamice zelo veliko naučijo, zato 
je prav, da so pri njej kake 3 mesece. Pri tej starosti 
ne potrebujejo več maminega mleka ali posebnega 
mleka za mačje mladičke. Če pa seveda najdeš 
kakšnega osirotelega mlajšega mladička, pa mora 
dobivati tudi nadomestek maminega mleka.

Draga dr. Vetko!
Z atijem sva ljubitelja živali. Imamo dve 
skobčevki, ki sta prej živeli na prostem, in to 
sta deklica (Kiki) in deček (Piki). Stara sta 
približno 5 let. Imamo ju samo eno leto. Kiki 
zadnje čase pada na tla. Velikokrat se ji tudi 
zatakne krilo. Potem iz sebe spušča kričeče, 
joku podobne glasove. Potem jo vzamemo  
v roko in jo pocrkljamo, da se pomiri. Iz tega 
imam nekaj vprašanj. Kaj naj naredimo, da ji 
pomagamo, in kdaj se nas bosta navadila?  
Za odgovor se že vnaprej zahvaljujem. 
Karin, 8 let

Na vpra ša nja od go var ja  

Ma ja Sto par, dr. vet. med.
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Katja, za 
tvoje skrbi 
obstaja k 
sreči prav 
enostavna 
rešitev – 
cepljenje. Obe 
muci moraš redno 
cepiti proti nalezljivim 
boleznim, kot sta mačja kuga, kaliciviroza,  pa 
tudi proti mačji levkozi. Tako boš ti lahko brez 
skrbi, mačji potepuh pa bo še vedno lahko 
hodil ven. Tudi če ne bi imela mačka, ki je malo 
notranji, malo zunanji, bi morala notranjo 
muco cepiti, saj ji prav lahko tudi ti na oblačilih 

in obutvi prineseš kakšnega 
povzročitelja bolezni. Prav 

tako morata obe mački 
dobivati redno zdravila 

proti zajedavcem, 
tako zunanjim 
kot notranjim. 
Priporočam ti, da 
se z njima čim 
prej oglasiš pri 
veterinarju. 

Pozdravljeni!
Doma imamo izključno hišnega mačka 
(bengalčka) ter mačka, ki je kastriran in ima 
izhode ven (raje čas preživlja zunaj). Mački 
poskusimo čim bolj ločiti zaradi prenosa 
morebitnih bolezni. Zanima me, ali bi morali 
mački strogo ločiti? Hvala in lep pozdrav.
Katja

Jurij, izbira pasme je res lahko zelo komplicirana. 
Neki pes je lahko zelo ljubek, drug se lažje nauči novih 
trikov, tretji je zelo poslušen, mamici je morda všeč 
kratka dlaka, oče bi imel velikega kužka ... Na koncu pa 
so prav vsi psi – psi. Tudi zapuščenemu kužku, ki svojo 
srečo čaka v zavetišču, prav nič ne manjka; morda ravno 
tam najdete svojega najljubšega psa. Obe pasmi, o 
katerih razmišljate, sta primerni. Kot tudi vsaka druga, 
a z izjemo nekaterih, ki so res primerne le za izkušene 
vodnike. Moraš pa vedeti, da prav vsak pes potrebuje 
predvsem gibanje, in če ima kuža prirojene nagone, je 
zelo priporočljivo, da jih lahko na pravi način udejanji.  
Na primer, border collie je ovčar. Razmisli, kako ga boš 
lahko primerno zaposlil … Prav gotovo ne bo srečen, 
če bo moral le poležavati na kavču. Potreboval bo zelo 
veliko gibanja ter miselnih zaposlitev. Če si ljubitelj 
športa, se bosta vključila v kakšen pasji šport; morda pa 
imate doma tudi možnost, da mu za družbo nabavite 
živali, ki jih bo lahko pasel, to bi bilo res idealno.  
Pri vzgoji psa pa ti bodo najbolj pomagali ljudje, ki 
se z vzgojo psov ukvarjajo. Že z mladičkom se lahko 
pridružiš mali šoli. Iz lastnih izkušenj ti povem, da so 
kužki zelo zelo dojemljivi in pametni, ko se enkrat mi 
ljudje naučimo, kako ravnati z njimi. Predvsem pa ti 
svetujem, da se vsi v družini zavežete, da boste kužka 
vzgajali na enak način in da boste pri tem dosledni. 
Potem boste sigurno imeli najbolj pridnega psa na svetu.  

Dragi Dr. Vetko!
Smo štiričlanska družina, ki si 

zelo želi psa. Razmišljali smo 
o labradorcu in border coliju. 

Še vedno pa ne vemo, katera 
pasma psa bi ustrezala za 

nas. Prosim tudi za nekaj 
namigov pri vzgoji psa. 

Jurij, 10 let

 Mnenje veterinarke M
aje

Dr. Vetko odgovarja  

na vprašanja otrok in  

jim pomaga  skrbeti 

  za njihove živali.
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REKORDERJI … NA VRTU IN V NARAVI

Čas je za lov na rekorderje. Pobrskaj po svoji okolici ali vrtu  
in zapiši opažanja okoli sebe.

Katera je najmanjša  
roža, ki jo vidiš: 

Katero je najdebelejše  
drevo, ki ga vidiš: 

Pozorno opazuj naravo okoli sebe in  
zapiši vse živali, ki jih vidiš ali slišiš: 

Katere vrste zelene zelenjave  
vidiš na vrtu ali tržnici? 

Katero drevo ima največ  
sadja v krošnji? 

Katere barve je  
največ v naravi? 

Nariši najbolj nenavadno  
gobo, ki si jo videl/a:

 Mnenje Žive, 9 let

 Z revijo Moj planet 

izvem posebnosti, ki jih 

 v šoli ne slišim.
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Najmočnejši listi nosijo celo težo odraslih.

Njeni listi so res orjaški: vsak list lahko  
v premeru meri 3 metre, kar je približno toliko 
kot dolžina dveh kuhinjskih miz. Pecelj lista 
lahko meri do 8 metrov, torej kot dolžina  
dveh avtomobilov. Površina lista je zelo  
nežna, predre jo že slamica, ki pade nanjo  
s konico naprej z višine 15 cm. Če pa je teža 
razporejena po celotni površini lista, lahko en 
list nosi človeka. Morda bi lahko ti na tem listu 
ležal kot na čolnu.

Ali veš?Ali veš?

Latinsko se imenuje Victoria 
amazonica. Ime je dobila po 
kraljici Viktoriji, ki je vladala 
Veliki Britaniji večino 19. stoletja. 

Največji 
Orjaška amazonska viktorija

rekorderka

Petra Sladek

k alo v nj na v uets

15



zakaj? kako? ZAKAJ SE ŽIVALI IGRAJO?

V volčjem krdelu je  
zabava zelo pomembna.

Mladički se igrajo zato, da se učijo veščin in 
spretnosti, ki jim bodo prišle prav v življenju, saj 
jih že med odraščanjem čaka veliko preizkušenj. 
Naučiti se morajo pobegniti pred plenilci ali 
nevarnostjo, loviti, se braniti pred tekmeci, se 
predati, zaščititi svoj teritorij in mladičke, poiskati 
hrano, plezati in še in še. Igra vpliva tudi na razvoj 
možganov in socialnih veščin – to je medsebojnih 
odnosov. 

Vsi vemo, kako so ljubki 
mucke in kužki, ko se 
igrajo, in oboji se igrajo 
tudi, ko so odrasli. Zanimivo 
je, da se odrasle domače 
mačke igrajo, divje pa ne. 
Nasprotno pa se igrajo tudi 
odrasli volkovi. Igra v krdelu 
je zelo pomembna za 
krepitev medsebojnih vezi. 

Bolj ko so živali razvite, 
več se igrajo.

Medvedji mladički  
se veliko igrajo.

Veliko živali se igra,  
še posebej pa mladički. 

 Mnenje urednice M
ajeRevija Moj planet  

neposredno odgovarja  

na aktualna vprašanja 

  mladih bralcev. 16



ZAKAJ SE ŽIVALI IGRAJO?

Slonji mladički se tepejo 
in divjajo. 

Igra je za razvoj levčkov 
zelo pomembna. 

Maja Bajželj

Igrajo se tudi odrasli psi in na primer 
delfini. Sloni so zelo razvite in čuteče 
živali. Strokovnjaki so odkrili, da se 
slonji mladički igrajo različno; vrsta 
igre je odvisna od njihovega spola. 
Samčki se tepejo in si merijo moči,  
s samičkami pa se pogosto igra 
vodilna samica. Samci bodo, ko bodo 
odrasli, morali zapustiti družino, 
samičke pa bodo ostale in se bodo 
morale prilagoditi. Tako kot za živali 
je tudi za otroke pomembno, da se 
čim več prosto igrajo. 

Igra je šola za življenje.

Delfini so ljubeči in radi  
se igrajo tudi odrasli.

 Mnenje urednice M
ajeRevija Moj planet  

neposredno odgovarja  

na aktualna vprašanja 

  mladih bralcev. 17



REKORDERJI … V POSTAVLJANJU 
NOVIH REKORDOV

Poznaš Guinnessovo knjigo rekordov? V njej so zabeleženi rekordi 
v različnih disciplinah, od običajnih, kot je najvišja stavba na svetu, 
do bolj nenavadnih, kot je najhitreje pretečen maraton s hulahop 
obročem. Brez novih idej in drugačnih načinov razmišljanja se 
marsikateri rekord nikoli ne bi zgodil.

Se lahko domisliš svoje ideje za postavljanje rekorda? Seveda!

Za malo pomoči: lahko si na primer poskusiš natakniti čim več 
nogavic v 20 sekundah, pripraviš mizo za kosilo v najkrajšem času 
ali poskusiš zadeti čim več predmetov s kroglico iz papirja. Da bo še 
bolj zabavno, lahko zraven povabiš tudi prijatelje ali družino!

Opis poskusa postavljanja  
rekorda:

Kaj potrebujem za postavljanje 
rekorda:

Rezultat postavljanja rekorda:!

ˇ

 Mnenje veterinarke M
aje

Revija Moj planet  

spodbuja radovednost  

in raziskovanje.

18 Moj dnevnik REKORDOV



poskus

POSTOPEK
Stiropor z nožem oblikuj v obliko čolnička. 
Na širšem, zadnjem delu čolnička naredi 
tanjšo zarezo in vanjo zatakni manjši 
košček mila. Če delaš z leseno ploščico, 
moraš čolniček oblikovati z žago.  
Tako narejen čolniček z milom položi  
na vodo. Zgodi se nekaj presenetljivega. 
Čolniček začne kar sam od sebe pluti! 

Zakaj je tako?
Milo zmanjšuje površinsko napetost 
vode ob zadnjem koncu čolnička, zato 
ga molekule vode na sprednjem  
delu vlečejo naprej.
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Andrej Guštin

• kos tanjšega stiropora ali tanko leseno ploščo• nož ali žago
• košček trdega mila
• večjo posodo z vodo

PotrebuješPotrebuješ

COLNICEK NA MILNI POGONˇ ˇ

S prijatelji lahko naredite več čolničkov in z njimi 
tekmujete, kateri bo prej preplul kad ali kako drugo 
vodno površino.
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Najbolj zunanji planet od Sonca, je moder  
in plinast. Ima tudi najmočnejše vetrove.

Je šesti planet oddaljen od Sonca. Obdan je  
z obroči. Ima največ lun.

Najbolj vroč planet, ki ima tudi najdaljši dan. 
Pravijo mu zvezda Danica ali Večernica.

Ima najnižjo izmerjeno temperaturo. Leži  
pred Neptunom in je sedmi po vrsti.

Je najbližje Soncu in najmanjši planet  
v našem Osončju.

Zaradi rdeče prsti mu pravijo tudi Rdeči 
planet. Ima tudi najvišjo goro.

Največji planet v našem Osončju.  
Ima tudi najkrajši dan. 

Tretji planet od Sonca, poln živali in rastlin. 
Ima največ kisika v atmosferi.

Venera

Mars

Jupiter

Saturn

Zemlja

Neptun

Merkur

Uran

REKORDERJI … MED PLANETI

Poveži planete z ustreznimi trditvami in ugotovi, v čem so planeti  
v našem Osončju rekorderji.

 Mnenje Žive, 9 let

 Moj planet mi je zelo  

všeč, ker izvem toliko 

     raznolikih stvari.
20 Moj dnevnik REKORDOV



Opazovanja Rimske ceste
Danes je glavna težava opazovanja Rimske ceste 
ta, da imamo ponoči veliko umetne razsvetljave 
in jo je zato iz mest nemogoče videti. V zelo 
»razvitih« državah večina prebivalstva Rimske 
ceste sploh še ni videla. Šele ko nočno nebo 
opazujemo v kakem zelo temnem kraju, ki je daleč 
od luči, jo lahko vidimo in spoznamo, zakaj so bili 
ljudje v davnih časih nad njo tako osupli. Poleg 
tega mora biti noč brez Lune, saj tudi svetloba 
našega edinega naravnega satelita zakrije to 
veličastno nebesno pojavo.

Rimska cesta

Rimska cesta, nekateri ji pravijo 
tudi Mlečna cesta, je nežen pas 

svetlobe med zvezdami. 

Do odkritja daljnogleda okoli leta 1608 so ljudje 
lahko samo ugibali, kaj je ta medla svetloba, ki se 
razteza čez vse nebo. Šele z daljnogledi je namreč 
mogoče ugotoviti, od česa izvira njena svetloba in 
kaj se v njej še skriva.

vesolje

Brez daljnogleda je Rimska cesta videti kot ozek 
neenakomeren pas svetlobe, ki se po nebu 
vleče od enega do drugega obzorja. 

Če si Rimsko cesto ogledamo s še tako 
skromnim daljnogledom, ugotovimo, da je to 
zgoščena množica medlih zvezd, med katerimi 
so temnejša in svetlejša megličasta območja. 
Zvezd je tam toliko, da jih ne moremo prešteti!

Z večjim daljnogledom vidimo, da so megličaste 
tvorbe pravzaprav temni in svetli medzvezdni 
oblaki, ki jim pravimo tudi meglice. V vesolju 
namreč niso samo zvezde, temveč je lahko snov 
razpršena v orjaške oblake, ki se lahko v nekem 
trenutku zgostijo in iz njih nastane množica 
zvezd.
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Liza in Andrej Guštin
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NAVDUŠENI BRALCI 
RADI PIŠEJO REVIJI

Mnenja v dnevniku so prispevali: Maja Bajželj,  
urednica revije Moj planet, Maja Stopar,  
veterinarka in avtorica rubrike Dr. Vetko,  
in Živa, radovedna bralka Mojega planeta.

22 Moj dnevnik REKORDOV
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Moj planet pomaga dobro  
poskrbeti za hišne ljubljenčke.

1

Spodbuja k varovanju okolja  
in krepi povezanost z naravo.

2

Navaja k opazovanju, raziskovanju  
in razmišljanju z lastno glavo.

3

Krepi zanimanje za naravoslovje  
in pomaga odkrivati interese.

4

Spodbuja radovednost in  
širi splošno razgledanost.

5

Prinaša koristno  
gradivo za šolsko delo  
(plakate, govorne  
nastope …).

7

Razvija branje  
z razumevanjem.

6

Revija MOJ PLANET. Za radovedne  
ljubitelje živali, okolja in narave.

Okrasi si sobo  
s posterji živali!
Vsak mesec te v reviji Moj 
planet čakajo posterji čudovitih, 
osupljivih, neverjetnih, ljubkih … 
živali. 



Naročite revijo Moj planet in izkoristite  
ugodnosti samo za naročnike!

Naj živali po svetu
Knjiga doktorice biologije Maje Berden 
Zrimec te na 44 straneh popelje po vseh 
celinah in oceanih, kjer se lahko srečaš  
z mnogimi nenavadnimi živalmi; potuješ  
s selivci, spoznavaš prilagoditve živali  
na njihovo okolje, dobiš odgovore, kako  
čustvene so, ter še veliko več. Pravi  
zaklad za ljubitelje živali.

Do 20 % ugodnejša 
naročnina 
Najnižja cena velja  
za naročnike v šoli. 

DARILO 
knjiga

OBROK ŽE ZA

18,64 €

Dostop do interaktivnih nalog
Naročniki revije Moj planet prejmete  
BREZPLAČNO kodo za celoletni dostop do 
nalog za razred in predmet po svoji izbiri 
na mednarodno priznanem interaktivnem 
izobraževalnem portalu www.UCIMse.com.
• za ponavljanje in utrjevanje snovi iz šole  

(naloge so usklajene z učnim načrtom)
• za pripravo na preverjanje in ocenjevanje  

znanja

BREZPLAČEN
celoletni   
dostop 

Ob naročilu kompleta revij  
prihranite največ – kar do 35 %!

Kodo za dostop  
do portala boste  
prejeli v oktobrski  
številki revije.

Darilo 
prejmete 
novembra. 

ZA DOSTOP  
DO POSKUSNIH 
NALOG  
POSKENIRAJTE 
QR KODO.



Naročite revijo Moj planet in izkoristite  
ugodnosti samo za naročnike!

2+ 6+

5+ 8+

∞ZA
NAJSTNIKE

Ob naročilu kompleta revij  
prihranite največ – kar do 35 %!

DARILO:  
knjižica Spomini na šolske dni

DARILO:  
PILov koledar 2021/22

DARILO:  
knjiga Križemsvet

DARILO:  
knjiga Naj živali po svetu

DARILO:  
knjiga Podobe časa

Naročniško darilo prejmete novembra.

S
lik

a 
je

 s
im

bo
lič

na
.

S
lik

a 
je

 s
im

bo
lič

na
.

DARILO:  
knjiga Ta naš vrtec Pri veseli kravi



REVIJA NAROČILO NA DOM PROSTA 
PRODAJA

Celoletna  
naročnina na  
posamezno  

revijo 

Celoletna  
naročnina na  
eno revijo ob 

naročilu 2 revij

Celoletna  
naročnina na  
eno revijo ob  

naročilu 3 revij  

Celoletna  
naročnina na 
posamezno  

revijo

Celoletna  
naročnina na  
eno revijo ob  

naročilu 2 revij

Celoletna  
naročnina  

na eno revijo  
ob naročilu 3 revij

Cena za 
12 številk 
v prosti  
prodaji

56,88 € 49,98 € 46,41 €  60,60 €  53,55 €  49,98 €  71,40 € 

56,88 € 49,98 € 46,41 €  60,60 €  53,55 €  49,98 €  71,40 € 

55,92 € 49,14 € 45,63 €  59,52 €  52,65 €  49,14 €  70,20 € 

55,92 € 49,14 € 45,63 €  59,52 €  52,65 €  49,14 €  70,20 € 

57,96 € 50,82 € 47,19 €  61,68 €  54,45 €  50,82 €  72,60 € 

57,96 € 50,82 € 47,19 €  61,68 €  54,45 €  50,82 €  72,60 € 

NAROČILO V VRTEC/ŠOLO

Več ko berete, več prihranite!

MOŽNOST PLAČILA NA 3 OBROKE

SPLOŠNI POGOJI: Naročnik z izpolnitvijo in podpisom naročilnice sklene prodajno pogodbo z Mladin-
sko knjigo Založbo d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »MKZ«). Naročilo revije s 
prevzemom v vrtcu ali šoli se sklene za eno obračunsko obdobje, tj. šolsko leto 2021/2022.Naročilo 
revije s poštno dostavo se sklene za nedoločen čas z avtomatičnim podaljšanjem naročila za nasled-
nje obračunsko obdobje po zaključku vsakega obračunskega obdobja po takrat veljavnem ceniku 
oziroma do pisne odpovedi naročnine. Pisna odpoved naročnine velja za naslednje obračunsko obd-
obje. Obračunsko obdobje je letna naročnina na revijo, ki traja 12 mesecev od meseca naročila, razen 
če je na naročilnici drugače določeno. Revijo bo MKZ naročniku oziroma naslovniku pošiljala mesečno 
na želeni naslov ob izidu posamezne številke. Naročnik kot darilo ob naročilu prejme tudi kodo za 
brezplačen dostop do enega predmetnega sklopa v okviru enega razreda po lastni izbiri na spletnem 
portalu UČIMse (https://www.ucimse.com/) v vrednosti 14,90 EUR. Kodo MKZ naročnik prejme v okto-
brski številki revije. Veljavnost posamezne kode je eno leto od aktivacije na portalu UČIMse. Revije 
Ciciban, Cicido, Cici zabavnik, PIL in Moj planet izidejo v juliju v dvojni številki, ki se odpošlje ob izidu, 
avgusta za te revije ni dobave. Stroški pošiljanja revije naslovniku so vključeni v naročnino. Naročnina 
se zaračuna v enem ali največ treh obrokih. Število obrokov naročnik izbere sam in jih označi na 
naročilnici. Prvi obrok zapade v plačilo 15 dni od datuma izdaje računa, naslednji obroki zapadejo čez 
30 dni od zapadlosti predhodnega obroka. Pri plačilu naročnine na obroke MKZ ne zaračunava obres-
ti, stroškov kreditiranja ali zavarovanja plačila. Naročnik ima pravico, da kadar koli predčasno odplača 
preostanek dolžne naročnine brez dodatnih stroškov. Kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko 
sodišče na zahtevo naročnika podaljša plačilne roke za plačilo zamujenih obrokov, če da naročnik pri 
tem ustrezno zavarovanje za izpolnitev obveznosti in MKZ zaradi tega ne utrpi škode. Če naročnik 
zamudi s plačilom enega obroka, mora ves preostanek naročnine plačati v nadaljnjih 15 dneh. Če 
naročnina v tem roku ni plačana, lahko MKZ neplačani del naročnine sodno izterja z zakonskimi zam-
udnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka. Naročnik se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi 
nastale v zvezi s spremembo v pisanih osebnih podatkov po datumu, ko je bila sklenjena pogodba oz. 
oddano naročilo, sporočil MKZ najkasneje v 8 dneh. V primeru, da obveznosti ne izpolni, lahko MKZ 
podatke o naročniku pridobi od pristojnih upravljavcev podatkov. Pravica do odstopa od pogodbe: 
Naročnik ima pravico, da v 14 dneh, v primeru plačila naročnine na obroke pa v 15 dneh, pisno obves-
ti MKZ, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 
dneh od dneva, ko naročnik pridobi dejansko posest nad prvo številko naročene revije ali jo pridobi 
namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi naročnik. Za pravočasen odstop od 
pogodbe zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice naročnika do odstopa od pogodbe 
poslano pred iztekom odstopnega roka. Nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe (ki vsebuje vsaj ime 

in priimek naročnika, njegov naslov, navedbo revije, na katero se nanaša odstop, kontaktne podatke 
naročnika (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR naročnika, če naročnik želi, da se 
mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma obvestilo o nameravanem vračilu 
blaga lahko naročnik pošlje na elektronski naslov oskrbarevij@mladinska-knjiga.si oziroma na 
naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po 
faksu 01 425 01 85. V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi obrazec, objavljen na spletni stra-
ni www.mladinska-knjiga.si/odstopodpogodbe, na njegovo zahtevo pa mu ga lahko po naročilu na 
telefon 01 241 31 48 MKZ pošlje po pošti na svoje stroške. Če naročnik odstopi od pogodbe, mora 
prejete številke revije vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, pri čemer 
naročnik sam krije stroške vračila posameznih številk revije. V primeru pravočasnega odstopa od 
pogodbe bo MKZ v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu naročniku z enakim plačilnim sredst-
vom, kot ga je uporabil naročnik, vrnila vsa prejeta plačila, v primeru prodaje na obroke tudi z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejela, in nujnimi stroški, ki jih je naročnik imel za 
blago. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih številk revije ali dokler 
naročnik ne predloži dokazila, da je prejete številke revije poslal nazaj. Če že prejete izvode naročnik 
obdrži, mu MKZ za te izvode izstavi račun po veljavnem ceniku za posamezno številko revije. Že pre-
jete številke revije mora naročnik vrniti v stanju, v kakršnem so bile, ko so mu bile izročene oz. ko so 
bile izročene naslovniku, hkrati pa mora v primeru plačila na obroke naročnik MKZ plačati tudi pov-
račilo za njihovo uporabo in uporabo priloženih daril oziroma ugodnosti vse do razveze pogodbe. 
Posamezne številke revije lahko naročnik vrne na naslov: Mladinska knjiga Založba d.d., Služba 
oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. MKZ si pridržuje pravico, da delno ali v celoti od-
stopi od izvedbe naročila, če ugotovi povečano plačilno rizičnost naročnika ali če naročilnica ni bila 
popolno in pravilno izpolnjena. V tem primeru bo MKZ naročnika o svojem odstopu od pogodbe takoj 
obvestila. Naročnik ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri MKZ, kamor lahko naslovi tudi vse 
morebitne reklamacije in pritožbe. MKZ sprejema reklamacije in pritožbe na tel. št. 01 241 31 48 , po 
faksu št. 01 425 01 85 in na elektronski naslov oskrbarevij@mladinska-knjiga.si, rešila pa jih bo v 
najkrajšem možnem času. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških 
sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga lahko naročnik sprožil v skladu z Zakonom o iz-
vensodnem reševanju potrošniških sporov. Pisna dokazila o naročilu se skupaj s splošnimi pogoji 
hranijo v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska 29, Ljubljana, in so naročni-
ku dostopna na podlagi njegove zahteve. MKZ z osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z vso vel-
javno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od 
naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, 

obrok že od 
18,64 €

-15%-20% -25%-30% -35%



NAROČAM REVIJA DARILO

Prosimo, označite  

eno ali več revij.

knjiga Ta naš vrtec  
Pri veseli kravi

knjiga  
Križemsvet

knjižica Spomini  
na šolske dni

knjiga Naj živali  
po svetu

PILov koledar 
2021/22

knjiga  
Podobe časa 

REVIJA NAROČILO NA DOM PROSTA 
PRODAJA

Celoletna  
naročnina na  
posamezno  

revijo 

Celoletna  
naročnina na  
eno revijo ob 

naročilu 2 revij

Celoletna  
naročnina na  
eno revijo ob  

naročilu 3 revij  

Celoletna  
naročnina na 
posamezno  

revijo

Celoletna  
naročnina na  
eno revijo ob  

naročilu 2 revij

Celoletna  
naročnina  

na eno revijo  
ob naročilu 3 revij

Cena za 
12 številk 
v prosti  
prodaji

56,88 € 49,98 € 46,41 €  60,60 €  53,55 €  49,98 €  71,40 € 

56,88 € 49,98 € 46,41 €  60,60 €  53,55 €  49,98 €  71,40 € 

55,92 € 49,14 € 45,63 €  59,52 €  52,65 €  49,14 €  70,20 € 

55,92 € 49,14 € 45,63 €  59,52 €  52,65 €  49,14 €  70,20 € 

57,96 € 50,82 € 47,19 €  61,68 €  54,45 €  50,82 €  72,60 € 

57,96 € 50,82 € 47,19 €  61,68 €  54,45 €  50,82 €  72,60 € 

#

#

Poštnina  
plačana.  

Pogodba št. 
278/1/S.

do 35 %
prihranka 

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d. d.

Služba oskrbe kupcev

1536 Ljubljana

ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na pod-
lagi medsebojnega razmerja med MKZ in naročnikom zaradi 
njegovih preteklih nakupov blaga skladno s Splošno uredbo EU o 
varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru 
takšna obdelava poteka omejeno časovno obdobje 5 let, z upošte-
vanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne 
ocene interesov upravljavca in interesov ter pravic naročnika, 
naročnik pa lahko kadarkoli ugovarja takšni obdelavi, in sicer 
preko telefona 01 241 3131, e-pošte na naslov oskrba@mladins-
ka-knjiga.si ali pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., 
Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. 
Naročnik ima kadarkoli pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo 
svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahte-
vati njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati 
ugovor zoper obdelavo. Če meni, da je pri obdelavi osebnih podat-
kov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Infor-
macijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki 
zasebnosti, objavljeni na naši spletni strani www.mladinska-knji-
ga.si/politikazasebnostimkz. Platforma za spletno reševanje po-
trošniških sporov je na voljo na spletni povezavi: https://webgate.
ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show« Elektronski 
naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@
mladinska-knjiga.si. Z naročilom naročnik potrjuje, da se strinja s 
splošnimi pogoji poslovanja. Mladinska knjiga Založba d.d., Slov-
enska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri 
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130000, 
davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 
EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska-knjiga.
si , T: 01 241 3600.

Nadaljujte na drugi strani.

PROSIMO, OZNAČITE:

 revijo/komplet želim prejemati V ŠOLI  
(naročilnico ODDATE V ŠOLI,  
velja cena za naročilo v šoli) 
Najugodnejše cene za naročilo v šoli veljajo  

do 4. 10. 2021.

 revijo/komplet želim prejemati NA DOM  
(naročilnico ODPOŠLJETE PO POŠTI,  
velja cena za naročilo na dom) 
Naročilnico odpošljite na spodnji naslov.

 Naslov z znamko lahko izrežete in nalepite na  

ovojnico. V tem primeru je poštnina brezplačna.

NAROČILNICA

-30%



IZBERITE NAČIN NAROČILA,  
KI VAM NAJBOLJ USTREZA:

PREKO ŠOLE  
Z NAROČILNICO
Če želite revijo/komplet 
prejemati v šoli, naročilnico 
oddate tam. Najugodnejše 
cene v šoli veljajo  
samo do 4. 10. 2021.

NA DOM
Če želite revijo/komplet  
prejemati na dom, lahko to 
storite na več načinov:

www.mladinska-knjiga.si/revije

080 11 08

NAROČILNICO pošljite po pošti
IME

PRIIMEK

NASLOV (Vpišite samo, če se razlikuje od otrokovega.)

POŠTNA ŠT.

E-NASLOV PL AČNIK A*

POŠTA

Podatki plačnika

v 3 obrokih v enkratnem zneskuŽELIM PLAČATI

TELEFON ALI GSM PL AČNIK A*

DATUM NAROČIL A PODPIS PL AČNIK A

S podpisom naročilnice se strinjam s splošnimi pogoji poslovanja.

*Neobvezni podatki: Z vpisom podatkov soglašate, da jih Mladinska knjiga Založba d.d. (MKZ) in njeni pogodbeni 
obdelovalci obdelujejo za namene obveščanja o ponudbah MKZ, kadarkoli pa lahko zahtevate da MKZ v roku  
15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za zgoraj navedene namene ter vas o tem 
v nadaljnjih 5 dneh pisno obvesti. Svojo zahtevo lahko kadar koli posredujete na kontaktne naslove, razvidne 
v splošnih pogojih poslovanja.

NAROČILNICA
Podatki otroka/prejemnika
IME

PRIIMEK

NASLOV

POŠTNA ŠT. POŠTA

*neobvezni podatki

2.

1.

Poskenirajte spodnjo QR–kodo


