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Spoštovani sponzorji šolskega 
glasila Šolarček in starši donatorji

Pred vami je druga številka Šolarčka v tem šol-
skem letu. Glede na število sponzorskih oglasov v Šo-
larčku menim, da »krize« ni. Šalo na stran, tudi na šoli 
vemo, da »kriza« je, zato se vam še posebej iskreno 
zahvaljujem za vaš ponovni pristop in sodelovanje v 
šolskem skladu in pri izdajanju šolskega glasila Šo-
larček. Ponovno ste nas prijetno presenetili, saj bodo 
skupna sredstva v šolskem skladu nekoliko višja kot 
lansko šolsko leto. Upam, želim si in vam hkrati spo-
ročam, da se bomo zaposleni trudili uresničevati vaša 
pričakovanja v zvezi z vrtcem in s šolo v korist otrok 
in učencev, ki nam jih zaupate. Preko Šolarčka vam 
bomo sporočali, kaj zanimivega in pomembnega se 
bo dogajalo v šolskem letu.

Ravnatelj

Novi člani sveta staršev

Na podlagi zapisa na 17. strani publikacije – Šol-
skega utripa – vas obveščam o novoizvoljenih članih 
sveta staršev. Svet staršev ima 17 članov, in sicer: 
skupino Vrabčki zastopa Ksenija Škerbot, skupino 
Snežinke Violeta Pohorec, skupino Zvezdice Terezija 
Sterniša, 1. a Mateja Š. Kurnik, 1. b Silvija Tkalec in 5. 
a Janja Rojko.

Ravnatelj

Tehnični dan

V ponedeljek, 5. 10. 2009, smo imeli tehnični dan. 
Zraven gasilskega doma nam je stric Dejan pokazal, 
katera letala so iz stiropora in katera iz lesa. Povedal 
nam je tudi, da si moraš najprej narediti načrt, kako 
sestaviti letalo. Na koncu je še z letalom na daljinsko 
pokazal, kako leti. Iz stiropora smo izdelovali letala. 
Najprej smo nanj narisali trup, sprednje in zadnje kri-
lo.

Potem smo z rezalnikom stiropora izrezali dele 
in jih pobarvali ter zalepili. Naslednji dan smo jih 
spuščali. Izdelava letal mi je bila všeč in upam, da jih 
bomo še kdaj izdelovali.

Tina Goznik, 5. a

V ponedeljek, 5. 10. 2009, smo izdelali jadralna 
letala. Zjutraj je prišel Dejan. Pokazal nam je vsa le-
tala, ki jih je imel zraven. Spustil je tistega iz stiropo-
ra. Bilo nam je všeč, saj je lepo letel. Potem je spustil 
še letalo na daljinca. Tisti nam je bil še bolj všeč, saj 
je delal akrobacije. Nato smo si jih šli sami izdelovat. 
Lepo nam je uspel. Šli smo na igrišče in ga spustili. 
Nekaterim je letel, nekaterim pa ne. Tega dne ne bom 
nikoli pozabila.

Sara Korošec, 5. a

Obisk knjižnice v Lenartu

V ponedeljek, 5. 10. 2009, smo se 7. a in 7. b z avto-
busom odpravili v knjižnico v Lenartu, znotraj projek-
ta Rastem s knjigo. Tam smo si lahko ogledali knjižne 
police, nato pa nam je gospa knjižničarka predstavila 
dele knjižnice (M – del za mladino, O – del za odra-
sle). Izvedeli smo tudi, zakaj so na nalepkah oz. kodah 
vse te črke, kaj katera pomeni (M – mladina, P – pio-
nirji, O – otroci) in seveda, kako so knjige razvrščene 
(po abecedi – priimkih pisateljev, če pisatelj ni znan, 
je knjiga zložena po prvi črki naslova). Nato smo se 
razdelili v skupine in vsaka je dobila svojo nalogo. Te 
so bile različne, na primer: poiskati nekaj podatkov 
o tednu otroka iz knjig in interneta, poiskati otroške 
revije in eno opisati, ogledati in opisati razvoj neke re-
vije ter najti knjigo in jo na kratko predstaviti. Ob teh 
nalogah smo se vsi zabavali in z velikim veseljem bi se 
še enkrat odpravili tja. Ker pa sodelujemo v projektu 
Rastem s knjigo, smo vsi dobili tudi knjige z naslovom 
Pojdi z menoj avtorja Dušana Čatra. Obisk knjižnice 
je bil kot vedno zabaven, skratka – bilo je lepo!

Karin Petko, 7. a

Imeli smo športni dan

V torek, 6. 10. 2009, smo imeli kros. Najprej smo 
prišli v šolo vsi na trnih. Šli smo na igrišče in se ogreli. 
Najprej so tekli fantje. Ko so bila na vrsti dekleta, sem 
bila prestrašena. Začela sem bolj slabo, končala sem 
3. od zadaj. Vendar sem bila vseeno srečna, ker je bil 
moj napredek od lani zelo dober. Potem smo šli noter 
na malico. Na hitro smo se najedli. Potem smo šli spet 
ven na igrišče in se z učiteljico 4. razreda dogovori-
li, da bomo šli skupaj na pohod. Na pohodu je bilo 
krasno. Hodili smo po gozdu, po travi, v dolino in v 
hrib. Med hojo smo se pogovarjali o vseh skrivnostih. 
Skratka, povedali smo si vse, kar si ne moremo pove-
dati med odmori. Ko smo se vrnili v šolo, so me zelo 
bolele noge, vendar se je splačalo. Na pohodu je bilo 
tako zabavno, da vam ne morem povedati. Enostavno 
morate poskusiti, če želite vedeti, kako je. Če bo še 
kakšna priložnost, upam, da bomo spet šli.

Zala Jug, 5. a

AKTUALNO
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1. športni dan –
kros in pohod/peka kostanjev

V torek, 6. oktobra, so imeli učenci druge in tretje 
triade  prvi športni dan. Učenci druge triade so tekli 
kros dolg približno 300 m, učenci tretje pa približno 
1000 m. Skupno najboljši čas učencev druge triade je 
imela Valentina Tuš, tretje pa Blaž Mesarec. Medtem 
ko so eni učenci tekli, so drugi s pomočjo dobljenega 
gradiva naredili plakate na temo teka. Po malici smo 
odšli na pohod po Voličini. Prehodili smo približno 
7 kilometrov. Nekateri razredi so si med tem časom 
pekli kostanje.

Petra Cvikl Marušič

Rezultati športnega dneva (kros)

4. razred - fantje
mesto ime in priimek čas
1. Rok Sužnik 2.12
2. Žan Žagavec Šprajc 2.14
3. Matic Goznik 2.15

4. razred - dekleta
mesto ime in priimek čas
1. Maja Tkalec 2.17
2. Ana Družovič 2.20
3. Lia Ludvik 2.27

5. razred - fantje
mesto ime in priimek čas
1. Alen Preložnik 2.12
2. Tadej Tkalec 2.14
3. Bojan Krajnc 2.18

5. razred - dekleta
mesto ime in priimek čas
1. Sara Korošec 2.07
2. Martina Ornik 2.10
3. Tinkara Sternad 2.15

6. razred - fantje
mesto ime in priimek čas
1. Borut Slanič 2.08
2. Blaž Turk 2.10
3. Matjaž Golob 2.12

6. razred - dekleta
mesto ime in priimek čas
1. Valentina Ploj 2.05
2. Sara Markl 2.06
3. Ines Korošec 2.09

7. razred - fantje
mesto ime in priimek čas
1. Miha Bračko 3.34
2. Daniel Hegedič 3.38
3. Žan Petrič 3.45

7. razred - dekleta
mesto ime in priimek čas
1. Špela Grajfoner 3.52
2. Vivien Meško 4.05
3. Julija Brunčič 4.08

8. razred - fantje
mesto ime in priimek čas
1. Uroš Zupančič 3.24
2. Tilen Mesarec 3.31
3. Mihael Taužič 3.32

8. razred - dekleta
mesto ime in priimek čas
1. Maja Rojs 3.57
2. Patricija Polič 4.03
3. Katja Horvat Čauševič 4.56

9. razred - fantje
mesto ime in priimek čas
1. Blaž Mesarec 3.06
2. Matija Damiš 3.22
3. David Šilec 3.25

9. razred - dekleta
mesto ime in priimek čas
1. Marilena E. Agapito 3.53
2. Ina Pivljakovič 3.55
3. Barbara Krajnc 3.56

Čestitam!
Petra Cvikl Marušič
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Turčija je prostrana dežela, ki leži na stičišču Evro-
pe in Azije in predstavlja most med obema celinama. 
Ima bogato zgodovino, arheološke znamenitosti ter 
raznoliko kulturno dediščino. Adana, skoraj dvomi-
lijonsko mesto, je gostilo Uvodno srečanje učiteljev 
projekta Comenius, ki je potekalo med 28. 9. in 3. 10. 
2009. Srečanja sva se udeležili Nataša Glodež in Irena 
Zgaga.

Turčija, kot država gostiteljica, nam je pripravila 
bogat kulturni program z izvrstno kulinarično po-
nudbo. Ogledali smo si državne in zasebne šole ter bili 
presenečeni nad izvrstno opremljenostjo zasebnih šol, 
medtem ko so bile državne šole v težjem položaju, saj 
je v skromno opremljenih učilnicah na ozkih klopeh 
sedelo tudi do 50 učencev hkrati. Da so v Adani res 
zelo gostoljubni, so nam dokazali tudi na ekskurziji, 
kjer smo spoznali zgodovinske znamenitosti mesta 

Hatay in se popeljali vse do Sredozemskega morja.
Sicer pa smo veliko časa namenili medsebojnemu 

spoznavanju in oblikovanju projektnih nalog, načrto-
vanju obiskov. Vsak partner je predstavil svojo državo 
in šolo. Izmenjali smo si tudi priložnostna darila in 
pisma učencev. Naša šola je podarila Zbornik Voličina 
– moj svet ter vodnik po Voličini v slovenskem in an-
gleškem jeziku. V tem šolskem letu se bomo z učenci 
odpravili v Francijo in na Dansko, v naslednjem šol-
skem letu pa še v Nemčijo, morda tudi na Finsko. V 
začetku februarja 2011 pa bo naša šola gostila učence 
drugih držav.

Zadovoljni in prepričani v uspeh projekta se že 
pripravljamo na naslednje srečanje, ki bo v začetku 
decembra v Franciji. Takrat se bodo srečanja udeležili 
tudi učenci.

Irena Zgaga, vodja projekta

Uvodno srečanje partnerjev držav
v projektu Comenius: Young Europeans

looking for sense and orientation

Otroci v enem od zasebnih vrtcev v Adani Učenci pri pouku šole gostiteljice Ramazan Atil High 
School Adana

Kulturni program Kulinarične dobrote

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komi-
sije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgo-
vornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč 
Evropske komisije.
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Izlet na Madžarsko

Začelo se je navadnega poletnega jutra, ko smo se 
odpravili na Madžarsko. Prispeli smo do meje, kupili 
madžarski denar in nekaj pojedli.

Ko smo se vozili po Madžarskem, smo vsi strmeli 
skozi okno, saj je bilo vse tako lepo; sončnice so cve-
tele, bilo je zelo lepo vreme, drevesa so zorela, žito je 
bilo zrelo … Še najlepši so mi bili nasadi sončnic, ker 
so bili tako veliki in ker si se s pogledom na nasad 
sprostil. Med potjo na Balaton smo videli veliko lepe-
ga, npr. zelo lepo poslikane cerkve, lepe male vasi, zelo 
urejeno okolico, urejene in čiste gozdove …

Ko smo prispeli na Balaton, smo morali kupiti 
karto, seveda je bila zelo poceni, ker je na Madžar-
skem vse zelo poceni. Oblekli smo si kopalke in šli 
plavat. Voda je bila kar topla in gladina je bila zelo 
nizka. Lahko si šel več metrov od plaže in si še vedno 
stal. Najeli smo si majhno ladjo, ki jo poganjaš z no-
gami in šli malo bolj stran od obale, kjer smo skakali 
v vodo. Bili smo zelo utrujeni in šli v nekakšen grajski 
muzej. Okoli njega so bili grmi, lepa in mogočna dre-
vesa, labirint in velik vodomet. Po ogledu gradu smo 
šli na tržnico. Tam smo si kupili nekaj spominkov in 
šli na pot. Vsi smo bili zelo lačni, zato smo se odpra-
vili v domačo gostilno, kjer smo se najedli njihovih 
domačih jedi.

Bil je že mrak, zato smo se odpravili domov. Imeli 
smo se zelo lepo, naslednje počitnice pa gremo v Bu-
dimpešto v živalski vrt.

David Malek, 8. a

Bled

V soboto, 3. 10., smo se z družino odpravili na 
dvodnevni izlet. Zgodaj zjutraj smo pripravili prtljago 
in se odpravili na Gorenjsko. Prvi postanek je bil na 
Bledu. Šli smo si ogledat okolico in tako še ujeli lad-
jico, ki je čez pet minut odrinila po Blejskem jezeru 
na otoček. Bilo je zelo prijetno. Ladjice pa ni poganjal 
motor, tako kot bi pričakovali, ampak jo je z vesli po-
ganjal gospod, ki je opravljal prevoz. Ko smo pripluli, 
smo videli, da se zvonik od spodaj navzgor nekoliko 

oža. Cerkev smo si ogledali tudi od znotraj. Iz zvonika 
je visela vrv, s katero si lahko pozvonil z zvonom, pri 
tem si si moral nekaj zaželeti, saj bi se ti želja naj ure-
sničila. Zaradi tega pravijo temu zvonu “zvon želja”. 
Legenda o tejle cerkvici in zvonu pa pravi, da je na 
Blejskem gradu nekoč živela vdova, ki so ji razbojniki 
ubili moža. Zbrala je vse svoje zlato in z njim dala uliti 
zvonček za kapelico ne Blejskem jezeru. Ko pa so ta 
zvonček peljali na otok, je ladjo prevrnil hud vihar in 
zvonček se je potopil. Mlada vdova je bila sedaj še bolj 
žalostna. Odšla je v Rim, kjer je stopila v samostan. 
Ko je umrla, je papež v cerkvico poslal drug zvon. In 
ko sedaj z njim pozvonimo, tako počastimo blaženo 
Devico in se nam izpolni želja, ki si jo zamislimo, ko 
pozvonimo.

Na otoku so imeli še razstavo jaslic in različnih na-
rodnih noš. Po ogledu smo se z ladjico odpeljali nazaj 
proti bregu. Od tam smo odšli na Blejski grad, kjer 
smo videli mnogo zanimivega. Imeli so staro grajsko 
tiskarnico, vinsko klet in različne muzeje, v katerih 
so razstavljene različne najdbe na gradu in prikaza-
no življenje v srednjem veku. Ko se vzpneš na grajsko 
teraso, imaš od tam čudovit razgled. Pod seboj vidiš 
Blejsko jezero in šele takrat občutiš, kako je v resnici 
veliko. Proti večeru smo se odpravili v Bohinj ter si 
tam ogledali Bohinjsko jezero ter se fotografirali pri 
kovinskemu gamsu, ki stoji na zelo veliki skali. Pre-
spali smo pri prijazni gospe, ki nama je z bratcem 
zjutraj podarila čokoladno rulado. Bila je zelo okusna. 
Ker je bila nedelja, smo se odpravili k maši na Brez-
je. Tu je maša potekala zunaj na prostem, ker je bilo 
zelo veliko ljudi, kajti imeli so proščenje oziroma, kot 
mi pravimo, žegnanje. Po končani maši smo si kupili 
nekaj spominkov in počasi krenili proti domu. Nekje 
proti večeru smo že bili doma in smo lahko v miru vse 
pospravili. Seveda smo bili vsi zelo utrujeni, zato smo 
z užitkom legli v posteljo. Ta izlet mi je bil zelo všeč, 
saj sem tako prvič videla Blejsko jezero, Blejski grad, 
Bohinjsko jezero in Brezje. Bilo je zelo lepo, zato vam 
priporočam, da si te stvari ogledate tudi sami.

Rebeka Šnofl, 7. a
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Jesen

Barve vidim na drevesih, a ne vem, od kod so.
Je morda kdaj deževalo pisano zlato?
Še pred nekaj tedni gozd zeleno listje je pokrivalo
in mu rjave veje skrivalo.
A zdaj listje je rdeče,
saj svoje večerno oblačilo si obleče.
Seveda, saj jesen je že pri nas,
popeljati nas želi v zimski čas.
Mrzla sapica zapihlja,
nekaj listja odnese na tla.
Le za katerim drevesom babica Jesen se skriva?
Čeprav je stara, je še vedno igriva.

Babica Jesen nas vsako leto obišče,
in listom v gozdu pričara pravo plesišče.
Sonce ob zahodu je rdeče rumeno,
z barvo listov jeseni je usklajeno.
Babica Jesen nas s svojim plaščem je pokrila in
jesen k nam s tem povabila.

Karin Petko, 7. a

Ljubezen – prijateljstvo?

Ljubezen je nekaj, kar čutimo do nekoga, ki ti je 
všeč, še bolj pa ljubezen cenimo kot prijateljsko lju-
bezen, ki ti pomeni vse in ne povzroča metuljčkov v 
trebuhu.

Z ljubezni lahko preidemo na prijateljstvo, ki ga 
ima vsak, in čisto vsak ki jo ima, jo spoštuje, pa čeprav 
pride včasih do trenj.

Za tako ljubezen smo hvaležni ne le samemu sebi 
– temveč tistemu, s katerim ljubezen deliš, celiš rane 
žalosti in sestavljaš nove cilje!

Marilena Eilin Agapito, 9. a

Jesen

Kam jesen beži,
le kam se ji mudi.
Vsako leto obišče nas,
s pisanim listjem posuje nas.
Zjutraj nam meglo podi,
nam zrak ohladi,
na trate pa roso seli.
Prinaša nam z dreves in
vinogradov sadove
in njiv bogate plodove.
Potem bo spet tiho odšla,
nam zimo prepustila in
se naslednje leto spet vrnila.

Nataša Brunčič, 7. a

Jesen

Jurčkov polno košaro,
Eriki jabolko zdravo,
Sadeže kmet zdaj žanje.
Enim pticam zimsko spanje,
Nam v šoli pa novo znanje.

Špela Peserl, 7. a

Miha Šiler, 6. r.

David Šeligo, 7. b

Sara Smodiš, 6. r.
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Jesen

Jesen se prikradla je med nas,
pregnala je poletni čas.
Listje barvo že spreminja,
nad nas se hladno vreme zgrinja.

Kostanji se živahno nam smejijo,
da jih nabiramo, nam dovolijo.
Pečeni ali kuhani – oboje imam rada,
saj to prava jesenska je razvada.

Seveda so v gozdu tudi gobe,
nabiranje gob pa ni za lenobe.
To zahtevno je jesensko opravilo,
za gobarje tudi razvedrilo.

Saška Kurnik, 7. a

Svet z ali brez?

Kakšen je svet
brez živali, brez rastlin?
Je le siv svet betona
in pisanih trgovin.

Človek si je ustvaril floro
iz plastičnih rastlin,
sedaj pa nočno moro
preganja iz mamil.
S takšnim ravnanjem ne pridemo več do nebes,
kjer vlada harmonija.
In prav zares,
UNIČILI SMO SVET!
Svet le flore in favne
nam ni več poznan.
Odšli smo drugam,
v svet neznan,
poln odkritij in čudes,
ki naredila so obrat
v človeški svet.

Špela Ekselenski, 9. b

Nerazumljiva snov

Nekega deževnega šolskega dne smo pri uri biolo-
gije obravnavali evolucijo človeka, kako so se vsa živa 
bitja razvila iz skupnega prednika, teorijo o raznoliko-
sti življenja na Zemlji brez posredovanja nadnaravne 
sile, če skrajšam, Darwinovo teorijo. Tistega dne sem 
bila zelo utrujena in zaspana, zato mi ta snov »ni šla v 
glavo.« Ko sem prišla domov, sem najprej odprla zve-
zek biologije, da bi ponovila snov. A naenkrat sem se 
znašla v temnem mestu z ozkimi ulicami, po katerih 
se je vil neznosen smrad. Bila sem zelo zmedena in 
hkrati zelo prestrašena, kajti nisem vedela, kje sem. 

Po nekaj minutah hoje sem videla zaprašeno stavbo, 
ki je bila, kot kaže, nekakšno sodišče ali nekaj podob-
nega. Vedela sem, da izgubiti ne morem ničesar, če 
grem povprašat, kje sem. Ko sem vstopila, sem slišala 
glasen pogovor, ki je potekal v angleškem jeziku. Tako 
sem sklepala, da sem nekje v Angliji. In na tabli je res 
pisalo Mestno sodišče Shrewsburry, Anglija. Vstopim 
v sodno dvorano, kjer me nihče ni niti opazil, kaj šele 
kaj rekel. Nenadoma pa vidim osebo, ki mi je bila zelo 
znana. Možakar v zrelih letih, z dolgo gosto brado in 
s kar zavaljeno podobo je sedel na sodniškem stolčku. 
Takoj mi je postalo jasno, da je on zaslišani. Ljudje so 
bili oblečeni v nekakšne cunje, ki se meni niso zdele 
»cool«, kot so se zdele njim. No, tako sem poiskala 
prazen prostor in sedla, da prisluhnem sodbi. Kolikor 
sem razumela, je bil govor o tem, da je možakar do-
gnal teorijo o človeškem razvijanju. No, in ta snov iz 
biologije se mi je že malo svitala, kajti ta možakar jo 
je nazorno razložil. Ampak sodnikom to ni bilo všeč, 
zato so ga hoteli ubiti. Naenkrat pa v pogovor vsko-
čim jaz in predlagam, naj imajo ljudje svoja mnenja 
in da jih je treba upoštevati. Tako so sodniki obmol-
knili in ga spustili na svobodo. Možakar se mi je zelo 
zahvaljeval in vprašal, kaj mi naj da v zameno. Odgo-
vorila sem, ali bi mi hotel razložiti to svojo teorijo. Z 
veseljem mi jo je povedal in nato odšel. Stvar se mi je 
zdela zelo jasna in tudi s snovjo iz biologije se je zelo 
povezovala. Tako se mi je začelo svitati, da sem v 19. 
stoletju in da sem se pogovarjala z osebo, ki je istega 
mišljenja kot Charles Darwin. Nato sem šla vprašat 
sodniški svet, kako je bilo obtoženemu ime. Sodniki 
so odgovorili, da Charles Darwin. In to me je tako 
presenetilo, da sem se zbudila iz sanj in ugotovila, da 
sedaj to biološko snov dobro razumem. Ampak kljub 
temu so se mi te sanje zdele resnične.

Ina Pivljakovič, 9. b

Valentina Tuš, 7. b
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Pomagati nekomu je nekaj lepe-
ga, pomembnega, velikega ...

Mi, otroci iz vrtca Selce, radi pomagamo. Zakaj? 
Zato, ker vemo, da tudi sami kdaj potrebujemo po-
moč, in takrat smo veseli, če nam kdo pomaga.

A vas zanima, komu pomagamo? V vrtcu poma-
gamo drug drugemu, ko potrebujemo pomoč. Starejši 
pomagamo mlajšim ali tistim, ki so letos prvič v vrtcu, 
saj tako lažje opravimo kakšno nalogo. Pomagamo si 
obuti čevlje, zavezati vezalke, obleči jakno, koga poto-
lažiti ali kaj novega naučiti.

Vsak dan skrbimo tudi za živali. Imamo dve želvi-
ci, Serefino in Čufka, ki ju hranimo, včasih pa peljemo 
tudi na sprehod po travi. Vemo, da je vsaka najmanjša 
pomoč lahko veliko dejanje.

Pred nekaj dnevi smo pomagali tudi na kmetiji. 
Pulili smo peso. Ker smo mi »močni« in več rok več 
naredi, smo delo opravili zelo hitro. Tako smo peso 
hitro pospravili s polja, saj bo to hrana za živali – zajce 
in pujse v dolgi mrzli zimi. Pozimi bomo tudi mi skr-
beli za živali. Hranili bomo ptice v hiški, ki jo imamo 
na našem igrišču, bližnjim jelenom – damjakom pa 
bomo nesli koruzo.

Ob tednu otroka pa smo na kostanjevem pikniku 
skupaj s starši naredili pisemce, v katerega smo zapi-
sali želje in sporočila z vsebino Kako pomagati dru-
gim. To pisemce je vsak od nas privezal na svoj balon. 
Skupaj smo tako pripravljenih 40 balonov s sporočili 
spustili v zrak. Morda vas zanima zakaj prav 40 ba-
lonov. To pa za to, ker naš vrtec v tem letu praznuje 
svojo 40. obletnico.

Veter je ponesel balone v nebo in kdo ve, kje so se 
spustili na tla in nekomu predali naše sporočilo. Če si 
ga morda dobil ti, se odzovi na nalogo, ki ti je zaupa-
na. A se sprašuješ kako? Naj ti za začetek pomagamo.

Pomagaš lahko ljudem, ki potrebujejo pomoč: 
starejšim, mlajšim, invalidom, lačnim, bolnim ... Po-
magaš lahko tudi živalim, ki so lačne, žejne, bolne, ki 
nimajo doma, ki se izgubijo ... Lahko pomagaš naravi, 
da ne bo onesnažena. Pomagaš lahko rastlinam, ki so 
potrebne vode, skrbiš za čista jezera in vodo ... to so 
naše misli.

Že danes pa lahko pomagaš svojim najbližjim: 
mami, atiju, dedku, babici, sestri, bratu, ali komur 
koli, ki potrebuje pomoč. Ne bo ti vzelo veliko časa, 
a vendar tvoja majhna pomoč bo nekomu pomenila 
veliko.

Otroci vrtca Selce z vzgojiteljicama

NAŠI NAJMLAJŠI

Joj, kako debela je ta pesa!

Pomagali smo si in nabrali veliko kostanjev.

40 balonov bo poneslo naša sporočila v svet.

Pa so šli! Le kam bo veter ponesel naše balone?
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Največji lenuh

Pri slovenščini smo se pripravljali na spis, zato 
smo za domačo nalogo večkrat napisali kakšno zgod-
bico. Enkrat pa je učiteljica rekla, da moramo napisati 
spis z naslovom Največji lenuh. Doma sem se pripra-
vljala na pisanje spisa, a se nisem mogla spomniti, kaj 
bi napisala. Po eni uri premišljevanja sem se spomnila 
super ideje. Naslednji dan, pri uri slovenščine, je uči-
teljica vprašala, ali smo vsi naredili domačo nalogo. 
Vsi smo ji potrdili, zato smo začeli z novo snovjo. Na 
koncu ure pa je učiteljica kljub temu rekla, da bo po-
brala spise. Ko je prišla do mene, sem ji oddala list 
samo z naslovom. Učiteljica pa je vprašala, zakaj ni-
sem nič napisala, če sem prej rekla, da sem naredila 
nalogo. Jaz pa sem ji odgovorila, da sem največji le-
nuh in se mi zato ni dalo pisati. Učiteljica se je na ves 
glas zasmejala in rekla, da mi za to še minusa ne more 
dati, saj je sama kriva, ker je dala takšen naslov.

Urška Peserl, 9. a

Nekaj kratkih

Značilnost
»Kaj je značilnost pametnega človeka?« je vprašal 

učitelj.
»To, da ne postavlja neumnih vprašanj!«

Lega
»Kdo mi lahko pove, kje leži Koper?« je vprašala 

učiteljica.
»Trenutno na prvem mestu prve nogometne lige!« 

se je oglasil Bogdan.

Dobro
»Matjaž, koliko je štiri krat štiri?« je vprašala uči-

teljica.
»Šestnajst!«
»Dobro!« je rekla učiteljica.
»Ne!« je protestiral Matjaž. »To ni dobro ampak 

odlično!« 

Pomiritev
»No, Miha, povej mi, kaj je Krištof Kolumb rekel 

svoji posadki, ki je bila na krovu že precej nemirna, da 
jo je pomiril?« je vprašal učitelj zgodovine.

»Pomirite se že! Kmalu bo 12. oktober 1492, ko 
bomo pristali v Ameriki!« 

Ne ve kaj je
Jurček je vprašal učiteljico:
»Ima osem nog, zeleno je in pušča rumeno sled. 

Kaj je to?«
»Tega pa ne vem!« je rekla učiteljica.
»Jaz tudi ne, toda to vam ravnokar pleza po oble-

ki!«

vir: www.najdi.si/drobtine/index.jsp?dc=1

Anahí Giovanna Puente Portilla

Življenje
Anahí je svojo igralsko pot pričela kar v seriji 

Chiquilladas.
Nastopala je tudi v zelo priljubljeni mehiški tele-

noveli Clase 406 kot Jessica Riquelme. Leta 2003 se je 
potegovala še za glavno vlogo v telenoveli Rubí, ki so 
jo pozneje vrteli na naši televiziji Pop TV, vendar ni 
dobila vloge. Naslednje leto, 2003., so jo povabili na 
nastop v telenoveli Rebelde, kjer je igrala pod imenom 
Mía Colucci. Tudi to telenovelo lahko spremljamo na 
televiziji, in sicer na Kanalu A. Podpisala je pogodbo z 
založbo EMI in se pridružila skupini RBD. Po vstopu 
v skupino je njena priljubljenost vedno bolj rasla.

Solokariera
V letu 1996 je na glasbeni sceni postala novinka z 

albumom Hoy es manana, na katerem sta tudi njeni 
priljubljeni pesmi Corazón de Bombón in Descon-
trolándote. Leta 2000 je Anahí preklicala pogodbo s 
Para Musica Records ter podpisala novo s Fonovisa 
Records in posnela svoj najbolje prodajani album 
Baby Blue. Anahí je zanj prejela nagrado Billboard 
Awards.

Kot solopevki je Anahí uspelo prodati več kot 
3.000.000 kopij svojih albumov.

Z Alfonsom Herrerom sta začela hoditi drugo leto 
po snemanju telenovele RBD.

Anahi je pri 17-ih letih bolehala za anoreksijo ter 
bila na robu smrti, a se je izvlekla. Sedaj nagovarja vsa 
mlada dekleta, naj bodo zadovoljne same s seboj.

Marilena E. Agapito

SMEH in ZVEZDNIŠKI SIJ
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PREVOZI
VINKO RIBIČ s.p.

Močna 37
2231 Pernica

GSM: 041/ 215-409

LENTHERMINVEST
VARČUJE Z ENERGIJO - OHRANJA OKOLJE

BOJLERJI ZA CENTRALNO OGREVANJE

BOJLERJI ZA SOLARNO 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

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: 031 365 560

CELOVITE LOGISTIČNE STORITVE

TRANSPORT
CARINSKE STORITVE
SKLADIŠČENJE

Perhavčeva ulica 10
2000 Maribor www.fa-maik.com

... ker znamo, hočemo in zmoremo.

 tel.: (02) 460 00 80 
fax: (02) 460 00 81

F.A. MAIK, transport, špedicija, skladiščenje, d.o.o.

PREVAJANJE,  POUČEVANJE  IN
INŠTRUIRANJE  NEMŠČINE

Manuela SEVER, s.p.
Spodnja Voličina 162

2232 VoličinaGSM: 040 857 066
E-mail: info@manuelasever.eu
Spletna stran:  www.manuelasever.eu

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

 



Utrinki iz Adane

Člani projektne skupine

Izvedba tega projekta je fi-
nancirana s strani Evropske 
komisije. Vsebina publikacije 
(komunikacije) je izključno 
odgovornost avtorja in v no-
benem primeru ne predsta-
vlja stališč Evropske komisije.Podaritev zbornika Voličina – moj svet ravnatelju šole 

gostiteljice v Adani

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: 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, odgovorna urednica: Karin Petko, mentorica in lektorica: Žaneta Jagerič, prepisovanje literarnih strani: Silva Dokl, 
računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec 
oziroma šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

Pizzerija
Mlinska c. 7
2250 Ptuj
tel.: 02/ 782 12 21

Kavarna - pub
Dolge Njive 14
2232 Voličina

ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU
PROIZVODNJA, MONTAŽA, SERVIS

ROLETARSTVO   SENČILA VSEH VRST   KOMARNIKI

LEVRO d.o.o, Zg. Žerjavci 71, 2230 Lenart
tel./fax: 02 729 20 17, GSM: 040 466 006

paket skul

Več na 
http://paketi.nkbm.si!

sola
splaca!

se fulv

v

02 720 63 33 

Bencinski 
servis Selce

PLATRON
Milan Fras s.p.

Spoštovani prijatelji OŠ Voličina. Menim, 
da sem izbral pravo besedo, ko Vas poime-
nujem prijatelji, ker vaša sredstva, tako spon-
zorjev kot staršev donatorjev, pripomorejo, 
da lahko dejavnosti in pouk na OŠ Voličina 
potekajo na pestrejši in zanimivejši način. 
Hvala vam.  Ravnatelj Anton Goznik


