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Sergeja, Oskar, Nik, Urban, Tadej, Rene, Klavdija (vzgojiteljica), Aljaž, Ajla.
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Slovenija
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Obvestilo
Akcija zbiranja Tetra Pak
embalaže

snažujejo reko. Stari avtomobili izpuščajo veliko
plina. Deček je vrgel v reko steklenico. Ljudje perejo avtomobile ob reki. Na travi se kuri ogenj. Moški
nese smeti v naravo. Fant se vozi z motorjem po travi.
Smeti ležijo v naravi. Dečki so si priredili piknik, kjer
s steklenicami in dimom onesnažujejo okolje. Zato je
voda onesnažena in ribe poginjajo.
Rok Sužnik, 3. a

Vabimo vas, da
ponovno sodelujete v akciji zbiranja odpadne kartonske embalaže
za tekoča živila
(embalaža Tetra
Pak).

Ne onesnažuj narave

Odpadna embalaža predstavlja skoraj
polovico odpadkov, ki
nastanejo v gospodinjstvih.
Ločeno zbrana se lahko predela. Tetra Pak embalaža zbrana v tej akciji se bo reciklirala v Sloveniji. V Lepenki
Tržič bodo iz te embalaže naredili novo lepenko.
Akcija bo trajala od 2. marca do 29. maja 2009.
Akcija je tekmovalnega značaja. Tri šole, ki bodo
zbrale največ embalaže, to je število kosov na učenca,
bodo prejele denarno nagrado. Na šoli bo prav tako
potekalo tekmovanje med razredi. Zmagovalni razred
bo po zaključeni akciji objavljen v Šolarčku. V akciji
prav tako sodelujeta skupini vrtca.
Kako sodelujete:
✴✴ K sodelovanju povabite krajane, da za vas zbirajo
embalažo.
✴✴ V učilnici 1. a razreda po zimskih počitnicah
prejmete brezplačne kartonske škatle, v katere
zlagate zbrano odpadno embalažo.
✴✴ Preden odpadno embalažo vložite v zaboj, jo očistite in dobro stisnite. V en zaboj gre približno 40
kom embalaže.
✴✴ V šolo prinesete polne škatle, ki jih morate ustrezno označiti (razred, šola, število zbranih komadov). Oddate jih pred učilnico LVZ.
✴✴ V kolikor ni na razpolago dovolj kartonskih škatel, lahko prinesete zbrano v vrečki ali v kakšni
drugi kartonski škatli (pravilno označeno).
✴✴ Prevzem polnih paketov v šoli bo izvedlo podjetje Saubermacher Slovenija.
Vabljeni k sodelovanju!

Koordinatorici

Onesnaževanje okolja
Iz dimnikov se kadi dim. Zaradi tega umirajo
drevesa. Iz tovarne tečejo strupeni odpadki, ki one-

Tovarne onesnažujejo zrak. Avtomobili izpuščajo
škodljive izpušne pline. Ljudje odmetavajo odpadke v
vodo. Iz soda teče gorivo v vodo. Ob vodi ležijo različni odpadki. Iz tovarne tečejo strupene snovi v vodo.
Ljudje perejo avtomobile in umazanija teče v vodo.
Mario Sekol, 3. a

Ne onesnažujmo okolja
Iz Lenarta v Voličino lahko vidiš Ruperško cerkev.
Tovarna TBP stoji v Lenartu. Vsak delavec lahko, če
hoče, dela od jutra do večera. Nekega dne je začelo
primanjkovati dela. V petek, 28. 11. 2008, je šofer izpeljal zadnji tovornjak robe. Gospod Novak je umival
avto pri potoku, kjer je strogo prepovedano. Gospod
Ivan z ribarjenjem pobija ribe. V naravi je prepovedano kuriti zaradi nevarnosti požara v naravi. Tudi
nekontrolirana zabava v naravi ni dovoljena. Gospod
Miranček odlaga odpadke na prepovedano odlagališče odpadkov. Sosedov Lojze pa z njegovim krosarjem
onesnažuje našo prelepo pokrajino.
Luca Maximilian Simonič, 3. a

Varujmo okolje
Iz tovarn se kadi gost dim, ki ubija rastline. Drvarji sekajo drevesa in s tem povzročajo mnogo nesreč.
Izpušni plini, ki jih povzročajo stari avtomobili, so
zelo nevarni. Otroci na pikniku puščajo odpadke za
sabo. Bodimo bolj prijazni do okolja in ga ne onesnažujmo.
Tilen Caf, 3. a

Onesnaževanje okolja
Veliko je stvari, s katerimi se lahko onesnažuje
okolje. Ljudje odlagajo odpadke kamor ne sodijo. Tudi
veliko je tovarn, ki onesnažujejo zrak in z izločanjem
nevarnih tekočih snovi tudi vodo. Avtomobili sodijo
tudi med tiste, ki s plini onesnažujejo zrak. Živeti v
tako onesnaženem okolju ni zdravo za nas ljudi in za
vse, kar je živo.
Aljaž Pučko, 3. a
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Projekt: Jezikovni projekt programa Comenius
V šolskem letu 2008/09 smo se vključili v projekt e-Twinning, ki deluje pod okriljem Programa Comenius, katerega poglavitna cilja sta zboljšanje kakovosti šolstva in krepitev evropske razsežnosti v šolskem izobraževanju in
tako nam tudi omogoča medsebojno sodelovanje partnerskih šol izven meja Slovenije.
Stike smo navezali s partnersko šolo Theodor-Heuss iz Marburga (Nemčija) in stekel je že prvi jezikovni projekt
z naslovom: Meet my family. Osnovni namen tega jezikovnega projekta je učenje tujih jezikov ob delu na izbrano
temo: Družina. Tako učenci v aktivnostih programa razvijajo poznavanje in razumevanje evropske kulturne in
jezikovne raznolikosti. Program jim tudi omogoča navezovanje stikov preko e-pošte.
Za Šolarčka smo pripravili tudi nekaj prispevkov.
Vodja projekta: Irena Zgaga

My boring family!
It was Saturday and we were having lunch. My
brother was playing with a cucumber while I was busy
with my tomato. After the lunch we went out for a
walk. While we were walking
down the road, we suddenly
saw it. It was a small, black,
hairy dog. At first we were
just standing and looking
to that small animal. Then I
started to whistle and it came to me. It was soft and it
didn’t bite. When we saw, that there wasn’t anyone to
take care of it, we took the black dog home. We called
it Blacky. We took some photographs of it and gave
them on internet and in the newspaper. After a week
a man came and sad, that we could have Blacky, if we
wanted to. He told us, that its real name was Nicky. So,
we kept her and I was very happy. Now, Nicky knows
how to bring a ball, Nicky can sit, give a paw … I like
Nicky.
Špela Ekselenski, 8. b

Families in the future
Hello, my name is Domen and I am going to present you my view on the world in the future. In the
past people were getting information in the libraries.
In the past people were eating from one saucer.
They didn’t have any internet or television. People
weren’t so rich. They couldn’t afford holidays in summer. But, technology has made a big step forward. Today people gain information on the internet. Internet
has allowed us to search information faster. But there
is a bad side of a computer, too. People can’t go of the
computer and that is bad for their eyes. I think, in the
future more and more people will wear glasses. Today
children are going to school, but in the future they
will have lessons on internet. In the future astronomy will be more developed, because the scientists will
discover a new planet that looks like the Earth. They
will discover new sorts of animals. The animal parks
will become more important, and many people will
come to see these animals. People will become lazy,
because they will order food on the internet and they
will only eat fast food. The ozone hole will become
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much larger. Scientists will discover new cars on hydrogen. The desert will become larger and the weather
will be hot and sunny. In the Antarctica the ice will
disappear. Many animals will lose their home and the
temperatures there will be the same as in Slovenia in
the present. In Slovenia life
will not be possible, because
it will be hot. There will be
many rich people. These people will be the first people
who will move to the other
planet, because life on Earth will not be possible. All
people will have to wear oxygen masks. All people will
have their own butler. There will not be many kids as
today, because many babies will die. And they will die
because of the air. I think that people will live only
thousand years more. It will again be a century of dinosaurs. That is our entire fault, because today we pollute the air too much. But there is still hope to make
life on the Earth longer. People should not drive with
cars anymore, because the Earth will not exist anymore. That is my view on the future.
Domen Horvat, 8. b

Saturday
It was a normal Saturday morning. It was around
ten o'clock. I was watching TV and listening to the
radio, when my Dad shouted »it's snowing, it's snowing«.
In that moment I was very happy, because the
snow was getting bigger and bigger and I knew that
after the snowing I would step on my skies and ran
down the nearest hill.
My Mum prepared my skies and then I grabbed
them happily took them on the hill.
So I was skiing the whole day. My parents were
watching TV and sleeping. Then they couldn't sleep at
night. I was sleeping like an angel because I was very
tired.
At night I dreamt about a winter sports day on Pohorje with my friends.
After three days my dreams became true. We actually went to Pohorje, our nearest winter sport skiing
centre. It was fantastic.
Nejc Krajnc, 8. b
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Z »biciklom« iz Berlina v Voličino (2. del)
Češko si bom poleg »hutk«, kjer sva imela trdno
streho nad glavo, slabo razvitih vasi, razpadajočih
hiš, ki kažejo na precej slabši standard v primerjavi
za našim, zapomnil še po neprespani zadnji noči, ki
sva jo v mestu Trebnon preživela v tej državi. Zahvaliti
se gre skupini opitih Čehov, ki je razgrajala in kričala
v kampu. Naslednji 6. dan najinega potovanja sva z
rekordnimi 171-timi prevoženimi kilometri v enem
dnevu že prispela v predmestje Dunaja. Še eno mogočno in razkošno evropsko mesto, ki je bilo v tem
času popolnoma v znamenju evropskega nogometnega prvenstva, ki ga je Avstrija gostila skupaj s Švico.
Po dnevu doživljanja nogometnega vzdušja, ki je v to
avstrijsko prestolnico privabilo navijače iz vsega sveta, se je najina pot še naprej ob Donavi, kjer so svoja
telesa razkazovali dunajski nudisti, nadaljevala proti
Bratislavi, najini tretji prestolnici na poti. Slovaki so
se izkazali za precej športen narod in narod, ki govori
o nas Slovencih zelo spoštljivo. O nas so veliko vedeli,
najbolj pa jih je seveda zanimala uvedba evra, ki je s 1.
januarjem 2009 zamenjal njihovo krono.
V Gyoru, mestu na severozahodu Madžarske, po
velikosti primerljivo z Mariborom, sva v temi končno
našla kamp, kjer sva prenočila osmo noč. Madžari so
se izkazali kot izjemni poznavalci madžarščine, ki pa
je za njih tudi edini jezik, ki ga očitno obvladajo. V

primerjavi s Češko in Slovaško bi dejal, da je madžarski standard na višjem nivoju in po tej plati že bližje Sloveniji. Menda so še posebej ponosni na njihov
Balaton (Blatno jezero), kjer se turistov veselijo tudi
trume komarjev.
Vonj po Sloveniji in Voličini je bil vse močnejši, po
prečkanju nekdanje meje se počutiš že skoraj doma.
Na dan državnosti sva imela pred seboj le še pot med
Lendavo in Voličino. Poleg veselja, da sva spet v Sloveniji, sva se zgražala nad nacionalno zavednostjo Slovencev, saj kljub državnemu prazniku ni bilo zaslediti
slovenskih trobojnic.
Po enajstih dnevih kolesarjenja in 1270 kilometrih
sva končno prispela tja, kjer je najlepše, domov – v
Voličino, k družini in prijateljem.
Kaj reči ob koncu? Kljub temu, da se na takšnem
potovanju, ko te namaka dež, kuha vročina, bolijo
noge, zadnja plat, ne veš kje boš spal … velikokrat
vprašaš: »Kaj mi je pa tega treba?« in od prvega dne
razmišljaš, kako lepo bo spet priti domov, ti to enostavno pride v kri in že komaj čakaš naslednjo kolesarsko avanturo. Vsak dan je namreč svoja zgodba
in občutek, ko pred spanjem premlevaš stvari, ki jih
doživiš, je nepopisen. Ko se ozrem nazaj, se vsem težavam, ki sva jih prestala na poti le še nasmehnem in
se bom jim smejal celo življenje.
Dejan Kramberger

Dunaj - preplavljen z navijači iz vsega sveta.

Pod Bratislavskim gradom.

Blatno jezero.

Spet doma.

stran 5

LITERARNE STRANI

Rok Peklar, 8. a

20. februar 2009

Tomi Kramberger, 8. a

ZGODBA O GOSKI

Maček Poldi in Muri

GOSKA, KI JI JE BILO IME MIKA, JE HODILA V GOSJO ŠOLO. V ŠOLI SO SE UČILI GOSJO
ABECEDO. KER GOSKA METKA NI ZNALA, SO
SE NORČEVALI IZ NJE. GOSKA METKA PA SE JE
DOSTI UČILA IN TAKO PREHITELA VSE SVOJE
SOŠOLCE. NA TEKMOVANJU IZ ABECEDE SI JE
PRISLUŽILA PRVO NAGRADO. BILA JE ZELO VESELA IN SOŠOLCI SE NIKOLI VEČ NISO NORČEVALI IZ NJE.
DOMINIK PETKO, 2. A

Maček Poldi je sredi belega dne spal pred vrati.
Mali mucek po imenu Muri, je Poldija zbudil iz spanja, zato se je razjezil. Prišla je gospodarica in je vsakemu dala svojo skledo mleka. Ko sta imela želodčke
polne, sta se odpravila pred hišo, kjer sta opazovala
ptičke.
Lia Ludvik, 3. a

Miško Razgrajač spet na cesti!

NEKOČ JE ŽIVELA GOSKA. VALILA JE JAJCA.
DOLGO JIH JE GRELA. NATO SO SE IZVALILE
MAJHNE GOSKE. BILO JIH JE VELIKO. GOSKA
JIH JE ŠTELA. NAŠTELA JIH JE ENAINDVAJSET.
MAMA GOSKA JE BILA ZELO VESELA.
SARA HOLDINAR, 2. A

A ne prav dolgo.
Le do tedaj, ko k njemu stopi policaj.
Zdaj, zdaj denar mi daj za tvoje kazni do sedaj.
Le zakaj, le zakaj?
No, hitro denar mi daj !!!
Dal je denar in se tiho odpeljal na tihi kraj.
Klementina Breznik, 5. a

NAŠA HIŠA
NAŠA HIŠA JE RUMENE BARVE. IMA RDEČO STREHO, NA KATERI JE VELIK DIMNIK. V
HIŠI JE KUHINJA, DNEVNA SOBA, DVE SPALNICI, HODNIK IN KOPALNICA. NAJRAJE SEM
V DNEVNI SOBI, KJER JE TELEVIZIJA. ZELO SE
VESELIM, KER BOVA Z BRATOM V MANSARDI
DOBILA VSAK SVOJO SOBO.
ALEN PEKLAR, 2. A

Tiki in Riki
Riki je spal na blazini pred pragom. Prišel je mucek z imenom Tiki. Zbudil je mačka Rikija. Maček se
je zbudil in se razjezil. Nato je prišla teta Sonja. Dala
jima je mleko. Riki je zaslišal glas ptičkov. Usedla sta
se pod drevo in postala prijatelja.
Sara Toplak, 3. a
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Katja Fištravec, 9. r.
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Natalija Toplak, 9. r.

Tema

Tina Nemec, 8. b
ki je živela daleč stran od njiju.
Ana je s težkim srcem zapustila bolno mater ter se
odpravila iskat svojo teto. Hodila je dolge tedne bosa
in lačna po snegu, dokler ni prišla do majhne hišice
ob jezeru. »Ta hiša pa je precej nenavadna,« si je rekla, saj je na njo sijalo sonce, medtem ko je nedaleč
stran pihala burja, kakršne še ni bilo. Stara gospa, ki je
prišla ravno iz hiše, je zagledala deklico povsem premraženo in jo povabila na skodelico čaja, da se malce
pogreje.
Ko je Ana spila čaj, se je lepo zahvalila in poslovila
ter odpravila dalje. Vendar še preden je sploh odprla vrata, ji je stara ženica podarila nekaj toplih oblek,
hrane in čevlje ter v roko potisnila tri čudežne kroglice. Zapovedala ji je, da jih sme uporabiti le eno po
eno, kadar je res nujno in deklica se je lepo zahvalila
ter se odpravila dalje. Hodila je in hodila, dokler ni
res prišla do vasi v deželi vzhajajočega sonca, Japonski. Nekaj časa je še hodila, ko je pred seboj zagledala hišo svoje tete, bolje rečeno dvorec. Teta Sofija je

Ko se noč zjasni,
in se mrak pojavi,
dočakal boš trenutek pravi,
ki izbriše vse skrbi,
zaradi katerih duša trpi.
Poglej si te zvezde,
kako sijejo na nas,
na tisoče jih je,
toda vsako prepoznaš.
Napaka je,
če srečo iščeš v temi,
saj tam ničesar ni,
razen žalostne brezmejnosti.
Srečo boš le našel med ljudmi,
katerim boš govoril resnico,
ne pa v temni noči,
katera te zavaja in se ti smeji.

20. februar 2009

Larisa Trinkaus, 9. a

Pravljica o izgubljeni deklici, ki je
iskala čarovnijo
Nekoč, pred davnimi časi, ko so se čudeži še dogajali, je živela revna deklica po imenu Ana Lucija. Živela je skromno življenje s svojo materjo. Ana Lucija
nikoli ni prosila za velike stvari. Poleti za dobro letino, jeseni za pridelke, pozimi pa za toploto in zdravje
svoje matere, ki je bila prav vsako zimo hudo bolna.
Noben zdravnik ji ni mogel pomagati, priporočili so
jima le specialista, za katerega sploh nista imeli dovolj
denarja. Tako sta se v upanju, da bi njena mama Klara
še dolgo živela, prebijali skozi mnoga leta, dokler Klarino stanje ni postalo zares resno.
Klara je čutila, da umira, zato je prosila hčerko, naj
se odpravi poiskat njeno sestro oz. Anino teto Sofijo,

Gabrijela Jazbinšek, 9. r.
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Natalija Krajnc, 9. r.

Karli Ornik, 5. r.

sprva ni prepoznala, a ko sta se pogovorili, je vedela,
da je to njena nečakinja. Ko je izvedela, kaj se dogaja
njeni sestri, je le žalostno rekla: «Žal mi je, vendar ti
ne morem pomagati … razen, če pojdeš do čarovnice, ki je na celem svetu najmogočnejša ter jo prosiš,
naj ti da zlato steklenico, v katero moraš naliti vodo
iz kraljevega studenca. Prosi jo, naj ti da krožnik, v
katerega nasuj kraljevo večerjo in naj ti da zlati pribor, s katerim si bo postregla tvoja mati. Vendar pazi,
če ne dobiš vsega želenega, se ne vračaj, kajti če se ti
to zgodi, ne boš nikoli več uzrla svojega sorodstva,
ostala boš sama na svetu. Sedaj pa pojdi!« Tako se je
Sofija poslovila in v trenutku izginila. Ana Lucija se je
napotila dalje ter po devetih tednih končno prišla do
čarovnice. Povedala ji je svoje želje in čarovnica jo je
uslišala pod pogojem, da ji izroči svojo dušo tri dni po
tem, ko ozdravi njena mama.
Deklica ni imela druge izbire ter je sprejela ponudbo. Odpravila se je proti kraljevem dvoru, kjer je
zaprosila za službo kuharice, saj bi le tako lahko dobila še vse ostalo, kar potrebuje, da njena mati ozdravi.
Ni dolgo trajalo, ko je lahko odšla nazaj na pot, vendar
so jo ujeli. Zaprli so jo v najtemnejši kotiček grada.
Deklica je pojasnila dobrosrčnemu princu, kaj vse je
morala pretrpeti, da bi njena mama ozdravela. Ko je
princ to slišal, se je je usmilil in jo izpustil ter ji podaril čudežnega konja. Ana Lucija se je zanj zahvalila
in odjezdila na konju. Kot bi mignil, je bila spet na
domačem pragu. Hitro je stopila v hišo in zagledala
ubogo mater. Brž je storila, kar ji je narekovala teta
Sofija in mama je ozdravela. Povedala ji je, da medtem ko je hodila k teti, ni iskala samo zdravila zanjo,
temveč tudi njeno izgubljeno čarobno moč, ki ji je bila
ukradena ob rojstvu. »Ti si prava princesa tega kraljestva in prava vila, ki je lastnica vsega tega premoženja,
vendar ti je bilo po krivici vse ukradeno. Sedaj je čas,
da se soočiš z resničnostjo in si izboriš svoj prestol nazaj,« ji je rekla Klara in izginila skupaj s svojo sestro
daleč stran. Ani Luciji marsikaj ni bilo jasno, vendar
se je vseeno odpravila po izgubljeno.
Čez nekaj tednov je končno po velikem trudu dobila nazaj, kar ji je bilo ukradeno. Njena teta in Klara

sta se prikazali in ji čestitali. Deklica se je potožila materi, da vseeno ni vesela, da ji bogastvo nič ne pomeni,
saj ve, da bo morala čez tri dni izročiti svojo dušo čarovnici. Potem se je izza oblakov prikazal princ, ki ji je
rekel, da ne rabi več skrbeti, saj je urok preklican.
Čez točno tri dni pa se je vseeno prikazala čarovnica, ki je prišla po obljubljeno, ko je izvedela, kdo je
ta deklica v resnici in da je prav njen vzela vso njeno
moč, da bi se maščevala njenim staršem, je ponižno
izginila za vedno. V tistem trenutku se je prikazala
prijazna starka, ki ji je dala čarobne kroglice. Princesa
jo je takoj prepoznala in jo povabila, naj se jim pridruži ob praznovanju zmage v njenem kraljestvu.
Od takrat naprej so dnevi minevali lepo, kot v najlepših sanjah in čez nekaj dni sta se princesa Ana Lucija in princ iz sosednjega kraljestva poročila ter živela
srečno do konca svojih dni.
Urška Fekonja, 6. b
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Nebo
Ko gledam v nočno nebo,
mi zvezde mežikajo lepo,
sonce sedaj že spi,
kdo ve, morda smrči.
Postelja ves čas je postlana,
to noč sploh ne bo razmetana.
Na nebu je vse prelepo,
nepremično zrem v črno temo.
Luna na nebu gori
in to noč se zdi,
da le zame bedi,
črn oblak jo počasi zakriva,
ona pa izgleda vse bolj igriva.
Zdaj pa utrujena postanem
in tole nalogo si zadanem,
sedaj moraš spati,
če ne, jutri ne boš mogla vstati.

Karin Petko, 6. a

NAŠI NAJMLAJŠI

20. februar 2009

Pri nas pa se res dogaja
Otroci vrtca Selce smo res priljubljeni. Ljudje nas
radi povabijo, da jim kaj zapojemo, v nasprotnem primeru pa nas kar obiščejo.
Tako sta nas obiskala prijazna muzikanta, ki sta
nam zaigrala nekaj skladbic na bas in harmoniko. Mi
pa smo skupaj zaplesali kot na pravi veselici.
Da pa se tudi v nekaterih od nas skriva skrit talent
glasbenika, nam je pokazalo nekaj otrok, ki so s svojimi instrumenti pomagali našima gostoma.
Lutkovna predstava
Najbolj se veselimo snega, tega pa je letos bilo precej. Na njem smo se lahko sankali, kotalili, skakali.
Seveda smo tudi pravi ustvarjalci, zato smo izdelovali
snežake, zajčke, medvedke …

Muzikanti
Med prazniki smo si zaželeli nekaj posebnega.
Svečano kosilo. Kosilo pa ni svečano, če ni imenitne
postrežbe. Obiskal nas je natakar Gregor in nas postregel kot v najimenitnejšem gostišču. Počutili smo
se super, saj nam je nasmešek segel do ušes.

Igra na snegu
Poglejte ga. Zvonci, glasnejši kot lonci. Ovčja obleka kot iz praveka. Jezik dolg, da ustraši se ga volk. Kdo
je to ? Kurent. Tudi ta nas je obiskal in nam popestril
dneve v pustnem času. Le ena težavica. Mislite, da bo
res pregnal zimo in priklical pomlad. Verjetno, saj so
se prvi zvončki že pokukali iz zemlje.

Slavnostno kosilo z natakarjem
Kaj bi pa mi brez naših pridnih mamic? Samo za
nas so pripravile in zaigrale lutkovno predstavo. Z lutkami, ki so jih izdelale same. Bravo mamice, lutkovna
predstava nam je bila zelo všeč.

Kurent
Vaši Vrabčki z vzgojiteljicama
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BRALNI KOTIČEK

20. februar 2009

Blyton Enid: Prihaja Nodi Izgubljeni piščanček
Knjiga je iz zbirke Prihaja Nodi, ki govori o pogumnem dečku Nodiju. Tokrat je na cesti našel piščančka in ga vzel k sebi. Ni vedel, kaj bi mu dal jesti, ponudil mu je karamele, vendar piščanček tega ni jedel.
Ko sta se ustavila pred stojnico, pri kateri je prodajala Nodijeva prijateljica Danica, je Nodi ugotovil, da
imajo piščančki neznansko radi koruzo. Še vedno pa
ni vedel, kaj je malemu piščančku všeč, splezal je na
drevo, ampak to ni bila najboljša igra za piščančka.
Poskusil se je rolati in je piščančka posadil na rolke,
vendar se ta ni premaknil. Nodijev najboljši prijatelj
Uhač mu je svetoval, naj piščančka odpelje tja, kjer ga
je našel. Povedal mu je, da piščančku niso všeč tiste
stvari, ki jih rad počne Nodi in ta se j z njim strinjal.
V Nodijev avto je prisedel tudi Uhač, ki je v naročju
držal piščančka. Kako pa se zgodba izteče in kaj Nodi
naredi s piščančkom pa preberite sami.
Nataša Brunčič, 6. a

Tri čebelice
1.
2.
3.

Uganke o živalih
(ilustrirala: Jelka Reichman)
Mali rakec
(napisala: Anna Swirszczynska, ilustrirala:
Mojca Cerjak, prevedla: Jana Unuk)
Krava, ki jo je pasel Mihec
(napisal: Andrej Rozman Roza, ilustriral:
Zvonko Čoh)

Zbirka Tri čebelice je sestavljena iz treh zanimivih
zgodb. V prvem delu knjige, so znane uganke o živalih, ki jih je ilustrirala znana ilustratorka Jelka Reichman. V drugem delu knjige je zanimiva pripoved o
rakcu, ki lahko povzroči velikanske valove na morju.
V tretjem delu knjige pa je pripoved o povezanosti besed. Vse se začne s kravo, ki jo je pasel Mihec ..., kako
pa se konča, pa ugotovite sami.
Nataša Brunčič, 6. a

Cankarjevo tekmovanje
V torek, 16. 12. 2008, je na šoli potekalo Cankarjevo tekmovanje. Vsi, ki smo tekmovali, smo se pred
tem temeljito pripravili; prebrali smo knjigo Dušana
Dima Distorzija. Prebrali smo še nekaj podatkov o
avtorju – njegov odnos do glasbe, življenja ... Tema
oziroma glavna/rdeča nit nalog je bila glasba, kako je
glavni junak sprejema glasbo, kaj mu pomeni, zakaj se
ukvarja z njo ...
Če vam na hitro opišem vsebino knjige: Piksi, deček se nekega poletnega dne spomni, zaželi, da bi imel
svoj punk-rock band. V tem njegovem bendu ga spremljajo prijatelji Sani, Pejo in Toni, ki tik ob njegovem
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prvem nastopu odpove in s seboj vzame tudi bobne.
Ti so odslej glavna težava banda. Najdejo izvrstnega
pevca Edija, zaradi katerega spet začnejo verjeti v nemogoče – imeti pravi koncert v »nabito polni« dvorani. To se sicer ne izpolni v celoti, pa vendar jim uspe.
Vse kar se je zgodilo in pripetilo tem junakom, lahko
sami preberete, ker je teh knjig v naši šolski knjižnici
veliko. Upam, da bo tudi vam uspelo - verjeti v nemogoče (in boste začeli brati knjige).
Špela Ekselenski, 8. b

LENTHERM INVEST
VARČUJE Z ENERGIJO - OHRANJA OKOLJE

BOJLERJI ZA SOLARNO OGREVANJE
BOJLERJI ZA CENTRALNO OGREVANJE
SOLARNI KOLEKTORJI
TOPLOTNE ČRPALKE
ZALOGOVNIKI
HIDROFORJI
LENTHERM-INVEST d.o.o., Industrijska ul. 1, 2230 Lenart,
Telefon 02/720 70 41, E-mail: info@lentherminvest.si
Spletna stran: www.lentherm.com

PODJETJE ZA INŽENIRING d.d., 1000 Ljubljana, Parmova 53

Avtoprevozništvo
Jožef Taužič
Sp. Voličina 52
2232 Voličina
tel.: 02/ 720-82-41
GSM: 041/ 448-965

Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

Dejan PUHNER s.p.
Radehova 42, 2230 LENART
Tel.: 02/ 720 70 24, GSM: 041/ 712-158

IZDELOVANJE BETONSKIH
IZDELKOV IN PREVOZI
VINKO RIBIČ s.p.
Prežihova 3
2230 Lenart
GSM: 041/ 215-409

BODITE�BREZ�SKRBI,
ZA�ŠOLSKE�POTREBŠÈINE
ŠPORTNI PARK “LARISA KLUB“
Ribogojništvo, Ribolov, Pikniki
Sabina & Janko Trinkaus
Nadbišec 26, Tel.: 02 720 80 62

POSKRBIMO�MI�!
www.kopija-nova.si

www.vino-suman.eu

• Prodaja vrhunskih vin, degustacije
• Poslovna darila za vse priložnosti
• Sprejem skupin (tudi do 80 ljudi) za poslovna,
protokolarna ali srečanja za prijatelje

tel.: 041/ 645-420, 02/ 720-84-60

KRAIGHERJEVA ULICA 19B, SI - 2230 LENART
tel.: +386 2 6556 500, fax: +386 2 6556 502
info@notera.si, www.notera.si

PRODAJA IN SERVIS RAČUNALNIŠKE OPREME
ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU
PROIZVODNJA, MONTAŽA, SERVIS

LERO d.o.o, Radehova 7, 2230 Lenart
tel./fax: 02 729 20 17, GSM: 040 466 006

ROLETARSTVO SENČILA VSEH VRST KOMARNIKI

Pizzerija
Mlinska c. 7
2250 Ptuj
tel.: 02/ 782 12 21
Kavarna - pub
Dolge Njive 14
2232 Voličina

Spoštovani prijatelji OŠ Voličina. Pred nami je šolsko leto 2008/09, v katerem bomo kot že vrsto let izdali 10 številk šolskega glasila Šolarček. Menim, da sem izbral pravo besedo, ko sem Vas
poimenoval prijatelji, saj so vaša sredstva, tako sponzorjev, kot staršev donatorjev, pripomogla,
da lahko dejavnosti in pouk na OŠ Voličina potekajo s pomočjo sodobne učne tehnologije ob
vpeljevanju novejših učnih oblik, na pestrejši in zanimivejši način. V tem šolskem letu bo Šolarček praznoval 10. rojstni dan, saj bomo novembra 2008 izdali že 100. številko. V imenu otrok,
učencev in sodelavcev, se Vam za sodelovanje v šolskem skladu najlepše zahvaljujem. Ravnatelj
»Voličina – moj svet« je zbornik, ki ga je OŠ Voličina izdala ob 250-letnici organiziranega
šolstva. V zborniku je predstavljena zgodovinska in razvojna tematika krajevne skupnosti Voličina, predstavljena so vsa krajevna društva, opisana je zgodovina OŠ Voličina zadnjih nekaj let.
Zbornik je primeren kot darilo. Cena zbornika je 16,00 € in ga lahko še vedno kupite v šoli.
Ob praznovanju 250-letnice organiziranega šolstva v Voličini, je šola, skupaj z društvi v
našem kraju, organizirala petnajst različnih prireditev. Vsem društvom in posameznikom, ki ste
kakorkoli pripomogli k praznovanju obletnice in nastanku zbornika, se najlepše zahvaljujem.
Cilj vseh prireditev, ki smo jih skupaj organizirali, je zraven druženja generacij, izdaje zbornika in predstavitve dela šole, bil predvsem ta, da javnost ponovno opozorimo na pomanjkanje
prostora, tako na predšolskem, kot na šolskem področju. Na zaključni prireditvi 7. 12. 2007 je
minister za šolstvo in šport, dr. Milan Zver, vsem zbranim sporočil, da se bo izgradnja novega
vrtca in prizidka pri OŠ Voličina začela v letu 2008.
Občini Lenart, županu mag. Janezu Krambergerju, občinskim svetnikom in svetnicam,
se iskreno zahvaljujem, da ste upoštevali željo in potrebo šole in krajanov ter v proračun za leto
2008 vključili začetek izvajanja investicije pri OŠ Voličina. Investicija je skupaj z opremo vredna
okrog 2 milijona € in bo dokončana leta 2010. Na šoli se zavedamo, da gre za veliko investicijo,
zato se vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da se je izgradnja pričela, najlepše zahvaljujem.
Ravnatelj Anton Goznik

Pri ustvarjanju glasila smo sodelovali: Domen Horvat, Nejc Krajnc, Blaž Mesarec, Klemen Ahmetovič, Špela Ekselenski, Ina Pivljakovič, Katja
Pulko, Klavdija Vogrin, Barbara Bašl, Marilena E. Agapito, Timotej Kurnik, Matija Damiš, Aljaž Benko, Karin Petko, Rebeka Šnofl, Saška Kurnik,
Nataša Brunčič, Špela Peserl, odgovorni urednik: Domen Horvat, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva
Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. Brezplačno ga prejme vsaka družina, katerih otroci obiskujejo
vrtec oziroma šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

