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Zimska šola v naravi

V decembru smo bili v zimski šoli v naravi. Nekateri smo smučali, spet drugi tekli na smučeh. Vsak dan
je bil po svoje zanimiv in pester z dogajanji. Imeli smo se lepo (več o tem na strani 5).
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AKTUALNO
Jelkovanje

Izdelujemo okraske.
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V petek, 21. 12. 2012, smo imeli v šoli jelkovanje.
Zjutraj smo se zbrali v matičnih učilnicah, kjer smo
se spomnili iztekajočega leta in si izrekli želje za prihodnje leto.
Učenci prve triade smo imeli skupno rajanje. V
učilnici 3. razreda se je vrtel otroški film in vsi ljubitelji kina so se zbrali tam. Glasba se je vrtela v 2.
razredu. Kogar so zasrbeli podplati, se je tukaj lahko
zavrtel. V učilnici 1. b smo igrali družabne igre, v 1. a
pa smo risali, barvali ali izdelovali verige iz papirja, s
katerimi smo okrasili razrede. V hodnik smo postavili
mize, ki so se šibile pod dobrotami. Prispevali so jih
naši starši in nam tako polepšali jelkovanje.
Učenci 1. razredov smo se spomnili naših varuhov. Narisali smo jim risbice, na katere smo pritrdili
čokoladne bombone. Obiskali smo jih in z njimi zaplesali.
Želimo si še več skupnih zabav in druženj.
Učenci prve triade

Zimski športni dan

Mi plešemo!

Igranje družabnih iger

V kinu

Na športnem dnevu smo se imeli zelo lepo. Tako
smo zapisali naše vtise z drsanja učenci 4. a razreda.
Zelo sem bil navdušen nad športnim dnem. Na
začetku sem trikrat padel, nato sem se naučil drsati.
(Nino)
Bilo je zelo fino, ker sem se naučil drsati. Najprej
sem nekajkrat padel. Čez nekaj časa mi je šlo že bolje.
(Jan)
Ko smo šli drsat, me je bilo strah, a sem se naučila.
Drsala sem s Tajdo in Ivo. Z Ivo sva se naučili lastovko na ledu, ki je bila zelo težka. Bilo je zelo zabavno.
(Eva)
Bili smo na športnem dnevu in bilo je zelo lepo.
Imeli smo tudi vaditelja, ki me je zelo veliko naučil.
Zdaj znam že bolje drsati. Komaj čakam na naslednji
izlet v Ledno dvorano. (Alja)
Ko sem stopila na led, sem si začela predstavljati: »Obute imam rolerje, vozim po cesti, že znam, že
znam, že znam.« Hitro sem se naučila drsati. Najprej
počasi, nato hitro, potem pa najhitreje, kar sem lahko.
Končno sem se naučila drsati. (Ajla)
Prvič sem stopil na led in bilo me je malo strah.
Čez čas mi je šlo že dobro. Bil sem zelo vesel. (Oskar)
Bilo mi je všeč. Največ sem drsal z mojim sošolcem Mihom. Bil sem pogumen, saj sem že večkrat
drsal. (Blaž)
Stopil sem na led in bilo me je malo strah, a sem se
spomnil, kako se rola in takoj sem se pognal po ledu.
Hiter sem bil kot strela. Z Blažem sva se pogovarjala
in naučil sem se drsati po eni nogi. Naučil sem se tudi
drsati nazaj. Imel sem se super. Niti enkrat nisem padel. (Miha)
Bili smo na drsališču. Drsalke mi je pomagal obuti
učitelj Božo. Naučila sem se drsati. Bila sem zelo vese-
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la, čeprav sem večkrat padla. (Ines)
Počutila sem se zelo dobro. Vesela sem bila, saj
sem že znala drsati. Pri drsanju sem pomagala tudi
sošolki Ines. Veliko sem drsala z Ajlo. (Žana)
Na začetku me je bilo malo strah. Potem mi je pomagal prijatelj Jaka. Na koncu sva tekmovala. (Joshua
Noa)
Prvič sem stopil na led in nisem znal drsati. Potem
sem kar naenkrat peljal zelo hitro. To si bom najbolj
zapomnil. Bilo mi je tako všeč, da bi šel kar vsak dan
tja. (Alen)
Že dolgo nisem drsala. Sedaj sem drsanje malo obnovila. Največ sem drsala z Ivo. Ona zelo dobro drsa
in mi je pomagala. To mi je bilo všeč. (Tajda)

Drsanje
Vtisi učencev 4. b razreda o drsanju, ki se je odvijalo v okviru športnega dne, na drsališču v Ledni dvorani Maribor, v četrtek, 17. 1. 2013:
Naučil sem se, da ko izgubiš ravnotežje, je najbolje, da se nagneš naprej. Na drsališču je bilo zanimivo,
ko sem videl, kako je Nik padel. Najboljše je bilo, ko
sva se z Nikom drsala v krogu. (Luka)
Učitelj drsanja je bil prijazen, ko mi je govoril,
kako moram drsati. Jaz sem ga ubogala in se veliko
naučila. Med drsanjem sem velikokrat padla, a se vsakič nato pobrala. Na koncu se mi je zdelo, da drsam
kot strela. Ledna dvorana je bila zelo velika, dovolj za
vse nas. Večkrat bom še obiskala to dvorano. (Saša)
Všeč mi je bilo, ko smo se učili varno ustavljati,
skakati in smo drsali v velikem krogu. Prav smešno je
bilo, ko smo padali po drsališču. Še sreča, da se nikomur ni nič zgodilo. (Nik M.)
Ponosen sem na učitelja, ki me je tako hitro naučil
drsati. Na ledu sem večkrat padel, a se hitro pobral.
Tam se videl, kako lepo so eni učenci naše šole znali
drsati. (Tadej)
Všeč mi je bilo, da sem ugotovil, ko sem prvič stopil na drsališče, da že znam drsati. Z mano je nekaj
časa drsal tudi Peter. Ni pa bilo prijetno, ko sem se
močno zaletel v ograjo. (Aljaž)
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Drsanje je bilo res super! Še večkrat bi šel na drsališče, saj znam drsati. (Jaka)
Všeč mi je bilo, ker sem lahko drsal skupaj s prijatelji. Največ sem se družil z Janom. Najbolj sem se
smejal, ko je padal Luka. Meni pa ni bilo preveč všeč,
ko sem sam padal. (Nik R.)
Zelo sem vesela, saj sem se končno naučila drsati.
Na začetku sem se bala padcev, na koncu pa me ni bilo
več strah. Še nikoli nisem bila na drsališču, zato je bila
to prijetna izkušnja. (Sergeja)
Bilo je zelo zabavno! Na začetku mi ni bilo všeč,
ker smo morali čakati, da smo lahko pričeli z drsanjem. Drsala sem skupaj s Tajdo in Evo. Najbolj je bilo
zanimivo, ko sva s Tajdo padali kot domini. Prav tako
je bilo razburljivo, ko sem drsala zelo hitro. K učiteljem drsanja nisem šla, saj že znam drsati. (Iva)
Vse je bilo super! Najbolj je bilo smešno, ko je
Luka padel. Dvorana je zelo velika in lepa. (Jan)
Danes sem se imela zelo lepo! Najbolj mi je bilo
všeč, ko sem lahko divjala po drsališču. Tudi drugi
so drsali hitro in se zraven tega držali za roke, zato je
bilo težje drsati med njimi. Ampak kljub temu je bilo
v redu. (Hana)

AKTUALNO
Pohorski ocvirki
Zimska šola v naravi

Učenci 5. razreda smo se odpravili na Pohorje v
dom Planinka. Na avtobusni postaji smo se pogovarjali, kako bo dom izgledal, kako bo prvič na smučeh,
ali se bo kdo poškodoval. Zanimalo nas je marsikaj.
Pripeljal je avtobus, nas pobral in že smo se vzpenjali po cestah Pohorja. V domu smo se razpakirali
in predstavili so nam hišni red. Sledila je preizkušnja
smučišča. Za prvi dan nam je šlo odlično. Zvečer smo
imeli nočmi pohod. Bilo je zelo zanimivo, pridružila
sta se nam dva psička.
Zjutraj smo se zbudili, pozajtrkovali, oblekli in se
navdušeno odpravili na smučišče. Tekači smo premagali progo 2,6 km. Smučarji pa so smučali med ovirami in se spuščali po strminah.
Naslednji dan so smučarji premagovali nove ovire
in osvojili večje strmine. Tekači pa smo pretekli 4,4

31. januar 2013
km. V popoldanskem času smo se obiskovali med sobami, vadili točko za nastop ter počivali. Odšli smo
na pohod, videli smo veliko markacij, krmišče divjih
prašičev, nekateri pa tudi sošolce, ki so se spuščali po
trebuhu in hrbtu, kajti naleteli smo na veliko vzpetino.
Misliva, da smo v četrtek imeli vsi malo domotožja. Proti večeru smo se dokazali v Malih sivih celicah.
Zmagala sta oba razreda. Imeli smo tudi predstavitev
sob, vodila jo je Katarina. Bilo je zelo zabavno. Videli
smo veliko skečev, kot na primer Joc in Joc, ki sta bila
na kvizu in skeč punc iz b razreda Mala tečna sestrica.
Za nagrado smo imeli disko.
Zadnji dan smo vse spakirali in še zadnjič odšli na
smučišče. Poslovili smo od doma Planinka, se vkrcali
na avtobus in že smo bili doma. Veseli smo bili staršev.
Našo zimsko šolo v naravi ne bomo nikoli pozabili, saj
smo se zelo zabavali.
5. a in b
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ŽIGA ŠEŠERKO, 1. B

LE ZAKAJ NAM JE ZIMA TAKO
ZELO VŠEČ?
ZIMA MI JE VŠEČ, KER JE VSE BELO. LAHKO
SE SMUČAMO, KEPAMO, DRSAMO, SANKAMO
IN DELAMO SNEŽAKE.
NAJBOLJ PA MI JE VŠEČ ZATO, KER POZIMI
NASTANEJO LEDENE SVEČE IN JIH LAHKO LIŽEM.
NEJA LAŠIČ, 1. B
ZIMA MI JE VŠEČ ZATO, KER SE LAHKO DRSAM IN SANKAM. NAREDIM LAHKO TUDI VELIKE KEPE IN SNEŽENEGA MOŽA.
LARA LEŠNIK, 1. B
POZIMI LAHKO DELAM SNEŽAKE, SE DRSAM, SMUČAM IN SANKAM. IZ SNEGA IZDELUJEM SNEŽENE MUCE. LEŽIM V SNEGU IN SEM
ANGELČEK. HRANIM PTIČKE IN JIH OPAZUJEM. RADA IMAM BELO ZIMO.
TIJANA GJÖRKÖŠ, 1. B
ZIMA JE NAJLEPŠA ZARADI PRAZNIKOV IN
MOJEGA ROJSTNEGA DNE. LEPE SO SNEŽINKE,
KI PADAJO Z NEBA. IGRA NA SNEGU JE PRAVO
VESELJE. MRAZA NE ČUTIM, KER ME OGREJE
PEČ .
GAJA HOMEC, 1. B
ZIMA MI JE VŠEČ, KER SE LAHKO SANKAM,
NOSIM ROKAVICE IN POGLEDAM SNEŽINKO
OD BLIZU.
AMBROŽ RUKAV, 1. B
RADA SE SANKAM IN LAHKO DELAM SNEŽAKA.
VANESA SMODIŠ, 1. B
POZIMI JE NAJLEPŠE, KO SNEŽI. SNEGA SEM
VESEL, KER SE LAHKO SMUČAM.
ŽIGA ŠEŠERKO, 1. B
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MELISA LIPNIK SPAHIĆ, 1. A
ZIMA MI JE VŠEČ, KER POZIMI PRIDE BOŽIČEK IN Z NJIM PRVE SNEŽINKE. PO SNEGU SE
RADA SANKAM, SMUČAM IN DELAM SNEŽAKA. RADA TUDI DRSAM. ZIMA BI MI BILA ŠE
LJUBŠA, ČE NE BI BILO TAKO MRZLO.
KLARA PETEK, 1. B
ZIMA MI JE VŠEČ, KER SE LAHKO KEPAMO.
Z BRATOMA IN S SESTRAMA SE SANKAMO IN
DELAMO SNEŽENEGA MOŽA. V SNEGU DELAM ANGELČKE. NAJLEPŠE JE, KO SO DREVESA
BELA.
PATRICIJA SLANIČ, 1. B
POZIMI IMAM NAJRAJE SANKANJE.
JEAN MICHEL PETRIK, 1. B

Zimsko veselje
Bil je zimski dan. Otroci so bili veseli, ker so lahko
šli na Pohorje. Tam so igrali zimske športe. Oblekli
so zimska oblačila in obuli ustrezno obutev za vsak
šport.
Tim in Tilen sta se vozila z bobom. Blaž, Miha in
Matic so se smučali. Tudi Nik in Vili sta smučala. Hitro sta pripeljala na cilj, Nik s padcem, Vili pa zelo
uspešno. Anita, Denis in Žan so se kepali. Tine je kepanje opazovala. Kuža Luža je tekal od kepe do kepe.
Ema se je ukvarjala s tekom na smučeh.
Lili, Tanja in Rok so na koncu naredili lepega snežaka. Vsi so bili zelo srečni, ker so preživeli lep dan.
Lucija Mesarec, 2. a

Zimski dan na sosednjem bregu
Zimski dan je bil lep. Otroci so se odpravili na sosednji breg. Bilo je vse zasneženo.
Luka in Matic sta se spuščala po strmini. Žiga
in Marko sta metala kepe snega proti Miji in Sari, ki
sta jima z veseljem metali kepe nazaj. Korajžni Filip,
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David Ahmetovič, 5. b
Miha, Nejc, Matej in Božo so tekmovali v smučanju.
Nerodni Božo je pred ciljem padel, a mu ni bilo hudega. Maša je uživala v teku na smučeh. Z njo je poskakovala psička Sinba. Tara, Igor in Lana so postavili
velikega ljubkega snežaka.
Otroci so ves dan uživali v zimskih radostih. Prišel
je večer in morali so domov.
Hera Masten Agapito, 2. a

Zimsko veselje v šoli
Učenci 1. b so imeli pouk. Erik je pogledal skozi
okno in opazil, da je pričelo snežiti. Učiteljica je predlagala, da gredo ven.
Odšli so v garderobo in se toplo oblekli. Bili so
tako veseli, da so kar stekli do bližnjega hriba. Erik in
Vid sta se s smučmi prva spustila po strmini. Tijan,
neroda, med vožnjo ni gledal na progo, zato se je zaletel v palico na cilju. Nekaj otrok se je kepalo, nekaj
pa sankalo.
Ko je postalo hladno, so odšli nazaj v šolo. Uživali
so na snegu in upajo, da jih bo učiteljica še kdaj presenetila.
Katarina Munda, 2. a

Zimsko veselje
V zimskem času so se otroci igrali na snegu.
Filip in Primož sta se vozila z bobom. Neroda, Žan
in Pepek so se smučali. Med otroci je bil tudi kuža Floki, ki je bil zelo vesel, ker je bil hitrejši od Nika. Eva,
Ambrož in Nika so naredili sneženega moža. Sneženemu možu so dali lonec na glavo, potem so mu dali
korenje za nos in dva gumba za oči. Na koncu so mu
dali metlo v roko. Od veselja so začeli delati še enega
snežaka. Neja, Saša, Alen in Bojan so se kepali. Erik in
Nejc sta tekmovala na smučeh. Nejc je bil tako hiter,
da se je zapeljal v palico, na kateri je pisalo cilj.
Revež je padel tako hudo, da je videl zvezde.
Nejc Letnik, 2. a

Alja Sever, 4. a

Zimski športni dan
Otroci so se zjutraj z veseljem zbudili. Danes imajo zimski športni dan. Oblekli so si bunde, nepremočljive hlače, kape, šale in rokavice. Poiskali so sanke,
smuči in reči za snežaka. Odpravili so se v šolo, kjer
jih je pričakala učiteljica.
Skupaj so odšli na bližnji breg. Naj in Žan sta se
sankala. Aleš, Jan, Luka in Žiga so se smučali. Tekmovali so, kdo bo prvi na cilju. Tudi Rudi je tekmoval,
dokler ni padel in si zlomil noge. Jana, Lucija, Blaž in
Primož so se kepali. Maja, Nejc in Vanesa so naredili
velikega sneženega moža. Delali so še drugega, ki je
bil majhen.
Po napornem in zabavnem dnevu so odšli domov.
Julijan Sužnik, 2. a

Volk in dve kozi
Živeli sta dve kozi. Prvi je bilo ime Neli, drugi pa
Lara. Neli in Lara sta bili zelo delovni kozi, bali pa sta
se volka Gašperja. Nekega dne sta se odločili, da gresta na sprehod v gozd. Hodili sta in hodili, dokler nista prišli do neke jase. In tam je stal volk Gašper. Hitro
sta se obrnili, stekli domov in se skrili v hišo. Volk je
tekel za njima. Prispel je do neke hišice. Tam pa je živel oven Bogdan. Volk ga je vprašal, če ima kaj hrane.
Oven mu je odgovoril, da nima. Volk Gašper je zapihal
in zapuhal in ovna Bogdana je odpihnilo naravnost na
hišico, kjer sta živeli Lara in Neli. Kozi sta ga vprašali,
zakaj jima je podrl hišico. Oven Bogdan je povedal, da
je volk tako močno pihnil, da ga je kar odneslo. Neli
in Lara sta pričeli graditi novo hišo, oven pa jima je
pomagal pri gradnji. Ta hiša je bila stokrat boljša od
prejšnje. Mimo hiše je prišel čarovnik Grega. Rekel je,
da imajo zelo lepo hišo. Kozi sta vprašali čarovnika, če
jima lahko izpolni kakšno željo. Seveda, je odgovoril
čarovnik Grega. Kozi sta ga prosili, da spremeni volka
Gašperja v žabo. Grega je privolil. Skupaj so se odpravili iskat volka Gašperja. Iskali so in iskali ter ga našli.
Čarovnik je volka Gašperja spremenil v žabo. Kozi in
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Lukas Pajnkiher, 4. a

Teja Pfajfar, 5. b

oven so živeli srečno do konca svojih dni, volk Gašper
pa je od same žalosti umrl.
Žiga Ornik, 3. a

pomoč, vendar je nihče ni slišal. Od strahu pa je padla
in zaspala. Bližalo se je jutro in Janko ter Metka sta
že veselo nabirala drva. Hotela sta jagode, zato sta šla
do najbližjega grma. Ob grmu sta zagledala čisto negibno deklico, ki je nosila rdečo kapo. Seveda, bila je
Rdeča kapica. Janko in Metka sta bila prijaznega srca,
zato sta spustila drva, prijela deklico in jo nesla prav
do domačih vrat. Iz hiše je že skočila mama, ki je bila
hudobna in radovedna. Ves čas je sedela pred oknom
in opazovala sosede, zato pa je bila tudi lena. Začela
je kričati na Janka in Metko, rekoč, da domov nosita
samo mrtva trupla. Metka je začela jokati in v solzah
vprašala mamo, ali je res mrtva. Mama ja zahreščala
kot stara kripa in odšla pred televizor, saj je maloprej
videla, kako je soseda dobila nov avto. Janko je rekel,
da ji, če je res mrtva, lahko pomaga samo čarovnica.
Metka je v strahu vprašala:«Pa ne tista stara vešča.«
Janko je rekel, da jima res ne preostane drugega. Zato
sta torej šla. Iskala sta pot, po kateri sta se izgubila
prvikrat. Ni jima uspelo, pa če sta se še tako trudila.
Zato sta prosila mamo, naj ju še enkrat pelje v gozd.
Mama ni bila ravno pametna, zato ju je res peljala v
gozd tik do čarovničine hiše. Mama je odšla, saj si je
želela, da bi ugrabila Janka in Metko. Čarovnica pa ju
je lepo sprejela, saj je vedela, da od nje nekaj hočeta.
Povedala sta ji vse o deklici z rdečo kapo. Ko sta končala svojo pripoved, jima je povedala, da je dekličino
ime Rdeča kapica. Nato pa jima je rekla, da ji morata
prinesti belo rožo, da bo izvedla urok za rešitev Rdeče kapice. Odšla sta. V spominu sta imela sliko bele
rože. Ko sta že hotela pobegniti, sta se spomnila, da
ima prav takšno tudi mama, hitela sta domov. Že sta
bila doma. Na skrivaj sta vzela belo rožo in odšla po
potki iz kamenčkov v gozd. Čarovnici sta dala rožo in
jo vprašala, zakaj jo sploh potrebuje? Povedala jima je,
da ko ima čarovnica to rožo, se spremeni v človeka, če
pa ji jo vzameš in daš drugi čarovnici, ta nekam izgine
ter je nihče več ne najde. Čarovnica je rešila Rdečo kapico ter jo poslala domov. Janko in Metka pa sta doma
ugotovila, da res ni mame. Vendar nista bila žalostna.
Še dalje so živeli srečno do konca dni.
Manuela Brunčič, 6. a

Kepanje
Miha in njegov prijatelj Luka sta si zamislila čudovito idejo. Naredila bosta snežaka, da ju bo gledal
skozi okno. Kar nekaj ur sta rabila, da sta zvalila vse
tiste krogle. In čez nekaj časa je prečudoviti snežak že
stal. Začela sta se kepati. Naenkrat se je nekaj zgodilo.
Miha je s kepo ciljal Luka, Luka se mu je umaknil in
kepa je zadela snežaka. Luka je čudno pogledal. Snežak je oživel in vrgel kepo Mihu. Miha je zbežal domov, Luka pa se mu je smejal.
Vid Caf, 3. a

Nagajivi Mihec in snežak
Danes sta nagajivi Mihec in poredni Tonček delala snežaka. Ko sta končala, sta se začela kepati. Nato
je poredni Tonček začel kepati snežaka. Mihec mu je
skušal dopovedati, da snežaka ne sme kepati. A Tonček ga ni slišal, saj se je preveč zabaval pri kepanju
snežaka. Preden se je zavedal, da je snežaku vrgel
kepo v lonec, se je snežak razjezil in mu vrgel v zadnji
del glave še večjo. Nagajiv Mihec se je smejal porednemu Tončku.
Julija Sirk, 3. a

Janko in Metka rešita Rdečo
kapico
Nekoč je živela deklica, ki je bila tako zala. Imela je
rdečo kapico, zato so jo klicali Rdeča kapica. Rdeča kapica je šla po jagode. Mračilo se je, vendar je šla. Nabirala jih je tako zvesto, da ni opazila, da je že črna noč.
Pogledala je v zrak, videla pa ni več ničesar. Črna tema
se ji je kakor megla vila pred očmi. Začela je klicati na
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Spoznavamo našo kulturno dediščino
Otroci skupine Vrabčki v enoti Selce že vse od septembra pridno spoznavamo našo kulturno dediščino.
Ugotovili smo, da je naše ljudsko izročilo zelo bogato
in zanimivo. Za pomoč ob spoznavanju zanimivosti
naših prednikov smo zaprosili starše, dedke, babice,
krajane, Kulturno turistično društvo Selce in muzej
NOB Maribor. Vsi so se z veseljem odzvali našemu
povabilu. Dodatne informacije pa iščemo še v knjigah in na internetu. Naučili in spoznali smo že veliko
zanimivega o življenju naših prednikov. Tako smo v
jeseni spoznavali različna kmečka opravila na način,
kot so to delali nekoč. Na bližnji kmetiji smo trgali
koruzo in jo tudi ličkali (slika 1). Seveda smo ob delu
prepevali ljudske pesmi. Iz ličja smo si izdelali »štruzok«, na katerem lahko počivamo. Ste kdaj že spali na
»štruzoku«? Zagotavljamo vam, da bi vam bilo všeč.
V vrtcu nas je obiskal čevljar, ki je kar pri nas izdelal čevelj. Povedal nam je tudi, da včasih ni bilo možnosti izbirati čevljev v trgovini. Ljudje so imeli zelo
malo obutve, zato so pogosto hodili bosi (slika 2). V
vrtcu smo imeli tudi rokodelca, ki je pletel košare (slika 3). Tudi sami smo jih poizkušali plesti ter ugotovili,
da to delo sploh ni tako preprosto.
Zelo zanimivo pa je bilo, ko so nas obiskali ljudski
pevci KTD Selce in nam prepevali ljudske pesmi (slika 4). Ker tudi mi znamo veliko ljudskih pesmi, smo

zapeli kar skupaj. Ob petju smo luščili koruzo, fižol in
bučno seme (slika 5 in 6).
Izredno prijeten pa je bil dan, ko so v vrtec prišli
dedki in babice (slika 7). Skupaj smo se igrali različne
ljudske igre in seveda smo tudi peli in izvedeli marsikaj novega. Dedki in babice so nam povedali, da niso
obiskovali vrtca, pa tudi igrač niso imeli. Če so imeli
starši čas, so jim mame izdelali punčke iz cunj, očetje
pa kakšen avtomobilček iz lesa. Največ pa so se igrali
s kamenčki, palčkami in s tistim, kar so našli v naravi.
Veliko pa so morali tudi delati. Dogovorili smo se , da
bomo zaprosili starše, naj nam izdelajo kakšno igračo. Tako smo v vrtcu imeli dan igre brez industrijskih
igrač. Doma izdelane punčke so nam bile še posebej
dragocene.
Odločili smo se, da bomo tudi praznične dni praznovali kot nekoč. Tako je v našem vrtcu ob božiču
dišalo po pečeni potici. Najprej smo pridno luščili
orehe, jih zmleli in si pripravili vse potrebno za peko
potice. Dan, ko smo potico pekli, smo bili vsi nestrpni
ali nam bo uspela ali ne. Zelo smo bili zadovoljni, ko
smo videli, da je potica lepa in še zelo dobra (slika 8).
Ponudili smo jo tudi staršem, ki so jo zelo pohvalili.
Pripravili smo tudi razstavo starih predmetov in
spoznali veliko narečnih besed.
Nekaj, nam najbolj zanimivih narečnih besed,

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Slika 5

Slika 6
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Slika 7
vam predstavimo. Ali veste, kaj je to:
✴✴ »šuhanzl« - pripomoček za sezuvanje čevljev
✴✴ »rigla« - pokrovka
✴✴ »jankrli« - jopica

31. januar 2013

Slika 8
✴✴ »tehl« - ruta
Upamo, da ste spoznali, kako zanimivi so dnevi v
našem vrtcu.
Skupina Vrabčki iz vrtca enote Selce

Ste se kdaj vprašali, kaj pomeni dioptrija?

http://goo.gl/2qYUB
http://goo.gl/5fcse

2. Lastnosti in vrste leč
Leča je prozorno telo, ki svetlobo zbere ali razprši.
V osnovi poznamo dve vrsti leč: konkavne (razpršilne) in konveksne (zbiralne). Točko, v kateri se žarki
zberejo, imenujemo gorišče, razdaljo pa goriščna razdalja.

Vrste leč

Mrežnica očesa
a)

c)

b)

d)

Kratkovidnost -

Daljnovidnost +

4. Kaj torej pomeni dioptrija očal 2+?
Iz podatka, da je dioptrija 2+ razberemo, da je
človek daljnoviden in da si očesno napako popravlja
z zbiralno lečo. Ker je dioptrija obratna vrednost goriščne razdalje d=1/f, lahko izračunamo goriščno razdaljo.

Gorišče in goriščna razdalja

3. Daljnovidnost in kratkovidnost
Daljnovidnost in kratkovidnost sta očesni napaki,
kjer oseba na daleč ali pa na blizu vidi nejasno sliko.
To pomeni, da se žarki ne zberejo na mrežnici. Če se
žarki ne zberejo na mrežnici pomeni, da goriščna razdalja očesne leče ni pravilna.
Napake so prikazane na sliki.
Kratkovidne osebe od blizu vidijo jasno in ostro,
na daleč pa slabše, ker se žarki zberejo pred mrežnico
(slika a). Napako popravimo z razpršilno lečo (slika
b).
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Daljnovidne osebe na daleč vidijo jasno in ostro,
od blizu pa slabše, ker se žarki zberejo za mrežnico
(slika c). Napako popravimo z zbiralno lečo (slika d).

http://goo.gl/kaMtY

1. Nekaj o svetlobi
Optika je znanost, ki proučuje lastnosti svetlobe. Svetloba je elektromagnetno valovanje. Potuje s
hitrostjo 300.000 km na sekundo. Poznamo različne
vrste svetlobe npr. infrardeča svetloba, ultravijolična
svetloba, vidna svetloba ... Svetloba se lomi na meji
dveh optično različno gostih sredstev in odbija pod
takšnim kotom kot vpada.
Poznamo svetila, ki svetlobo oddajajo, ter osvetljena telesa, ki svetlobo odbijajo.

Takšna leča zbira žarke v gorišču, ki je oddaljeno
0,5 m od leče.
5. Zaključek
Upava, da ste izvedeli kaj novega. To lahko posredujete tudi drugim, ki še ne vedo, kaj je dioptrija. Poskušajte sami ugotoviti, kaj pomeni dioptrija 2-.
Amadeja Brus, Tina Goznik, 8. a

* Izleti po Sloveniji * Potovanja po Evropi * Avtobusni prevozi

NE SAMI, RAJE Z NAMI
GLOBUS d.o.o
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 250 1853, 02 629 6070
E-mail: globus@globus.si
Web: www.globus.si

* Poletne in zimske počitnice doma in v tujini * Priprava

posebnih programov in organizacija izletov za skupine *

Trg osvoboditve 7
2230 Lenart v Slovenskih goricah
Tel.: 02/729-13-48, faks: 02/720-73-52
http://www.lenart.si

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja
Jože Spevan s. p.
Mariborska cesta 10, 2230 Lenart
GSM: 041 515 537

02 720 63 33
okrepčevalnica Kmečki hram
bowling center Lenart
kmetijska trgovina
trgovina z gradbenim materialom
prehrambena trgovina Tuš

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

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

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart
tel. 02 72 06 281
GSM: 041 643 144
www.gostilna29.si

MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7
2230 LENART
info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si
Tel.: 041/687-765
Tel.: 041/337-919
Faks: 02/729-26-67

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

PE TA LEZE
Kraigherjeva ul. 4
2230 Lenart

lesnik-zemljic@leze.si
www.leze.si
INFO: 02 720 55 48

Vrtnar d.o.o.
Branko in Valentina Golob
2254 Trnovka vas 38b

Dejan PUHNER s.p.

Tel.: 02 757 94 16
GSM: 041 507 035
Splet: http://vrtnardoo.si

Pot v Dobravo 22, 2235 SV. TROJICA
GSM: 031 365 560

http://goo.gl/P7sov

http://goo.gl/dLJEa

Holidays then and now

We will tell you something about holidays now
and in the past.
When our parents were kids they went on one
holiday in the year. They didn't travel by plane but
they traveled by train or bus. Some rich people had a
car. They bought a ball with their money and all the
children played together. They played on the beach or
they swam in the sea. They went on holidays with Red
Cross. They didn't have a lot of money, but they had
a good time. They didn't have a lot of things, but they
were happy days. Now some people usually have two
holidays in a year. They drive to the holidays by car
or caravan. They usually go camping near the beach.
Some people sleep in a tent or in a caravan, but we

and our families sleep in the apartments. We take our
suitcases. In the suitcases we have: clothes and food.
Some people don't need the food, because they are
going to hotel. We sometimes go to Croatia. There we
swim in the sea and have fun. We eat ice-cream on
the beach. It's delicious. We take our things what we
need to go diving. We send postcards to our friends.
Then we have winter holidays. We usually go skiing
or boarding. We can go skiing on Areh or Kranjska
gora. We make snowman or we go sleeding. We also
have a snowball fight. We don't eat ice-cream but we
drink tea.
Nina Kmetič, 7. a

Izdajanje šolskega glasila Šolarček je ena izmed posebnosti šole v Voličini. Tudi zaradi vaših prispevkov, spoštovani sponzorji in starši donatorji, je
OŠ Voličina drugačna. Lahko je lepa in urejena ter v poletnem času okrašena z rožami na okenskih policah. Vsem vam se iskreno zahvaljujem za
darovana sredstva, saj kljub krizi ostajate sponzorji in donatorji. Tudi v tem šolskem letu 2012/13 se bomo trudili, da bodo dejavnosti v vrtcu in pouk
v šoli potekali kvalitetno, v zadovoljstvo otrok in učencev ter vas staršev in tudi nas zaposlenih. S pomočjo novih učnih pripomočkov in knjig, ki jih
kupujemo z zbranimi sredstvi, nam bo to zagotovo uspelo. Ravnatelj Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Jasmina Krajnc, Tadeja
Bašl, Sara Vogrin, Sara Toplak, Nina Kocpek, Nina Kmetič, Dominik Petko, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, 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, častni občani Občine Lenart (Alojz Peserl, dr. Elizabeta Muršak, msgr. dr. Franc
Kramberger, mariborski nadškof in Bogdan Šavli), vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

