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Dragi starši!
Vabimo Vas v petek, 6. februarja 2004,
na prireditev ob Prešernovem dnevu v Kulturni dom v Voličini.
Kulturni program se bo pričel ob 17. uri.

Cena malice od januarja 2004 je 150 SIT (več na strani 3).

Navdušenje ob predstavah naših učencev je bilo veliko.
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Na šoli si prizadevamo, da bi bila šolska malica 
uravnotežena, pestra, zdrava in higiensko neoporečna. 
Tako pri sestavljanju jedilnikov upoštevamo 
priporočila službe za zdravstveno varstvo šolskih otrok 
in mladine, prehrambene normative, želje otrok in 
seveda finančno plat.
Ponovno smo se odločili, da učence povprašamo, kaj 
menijo o šolski prehrani, kaj imajo radi in kaj ne, kaj 
pogrešajo in kaj jih moti. Rezultate pa bomo lahko 
primerjali z rezultati ankete, ki je bila izvajana pred 
časom.
Anketo o šolski prehrani smo izvajali ob koncu meseca 
novembra. Na vprašanja so odgovarjali učenci petega, 
dveh sedmih in dveh osmih razredov ter dva sedma 
razreda devetletke. Anketa je bila anonimna.

Pri prvem vprašanju smo učence povprašali katere 
jedi imajo najraje. Izmed 28-tih naštetih jedi so izbrali 
deset najljubših in jih razvrstili po priljubljenosti. Če je 
bila jed napisana na prvem mestu je dobila 10 točk, na 
vsakem naslednjem pa točko manj.

Na prvem mestu po priljubljenosti je pristala pizza. 
Kar 38% anketirancev jo je postavilo na prvo mesto. 
Sledi ji enolončnica in hrenovka. Te tri jedi imajo 
kar občutno prednost pred ostalimi, kamor so se do 
desetega mesta uvrstile še: puding, kruh s suho 
salamo in rezino sira, kruh z Viki kremo, krof, 
kruh s pariško salamo, ribji namaz in kruh s 
pašteto. Na zelo visokem drugem mestu je potrebno 
izpostaviti enolončnico, ki je pri prejšnji anketi ni bilo 
zaslediti med desetimi najljubšimi jedmi.
Na dnu lestvice so pristali namazi (skutin, sirni, 
Tamar), kruh z ramo ter kruh z ramo in medom. Nič 
bolje se niso izkazale tudi sojina štručka ter mlečni riž 
in zdrob.

Na vprašanje, katerih jedi učenci ne marajo in zakaj ne, 
smo dobili naštetih kar 32 različnih jedi ter 15 različnih 
“zakajev”.
48% anketirancev ne mara mlečnega riža, 41% 
ribjega namaza ter 35% mlečnega zdroba. Med 
nepriljubljenimi jedmi so v prvi deseterici še vse tiste 
jedi, ki so pri prvem vprašanju pristale na koncu ter 
Zdenka sir. Zanimivo da se je ribji namaz znašel med 
desetimi najljubšimi jedmi in skoraj na vrhu lestvice 
najmanj priljubljenih jedi.
Med najpogostejšimi odgovori zakaj ne marajo 
določene jedi se nahaja predvsem odgovor, da te jedi 
preprosto ne marajo oz. jim jed ni dobra. Mlečni 
riž in mlečni zdrob jim je velikokrat tudi presladek. 
Ostali odgovori na vprašanje “Zakaj?” so zastopani v 
manjšini. 
Na vprašanje, katere jedi učenci pogrešajo pri šolski
malici smo dobili 45 različnih odgovorov. Jed napisana 
na prvem mestu je dobila pet točk, na vsakem 

naslednjem pa eno manj.
Tako se je na prvem mestu znašel hamburger 
(41% anketirancev ga je postavilo na prvo mesto), 
na drugem Hot dog, na tretjem pa sadje. Med 
desetimi najbolj pogrešanimi jedmi najdemo še 
ocvrt krompirček (Pomes-Frites), pravo pizzo, 
Cornfleks, topli senvič ter sendvič, zelenjavo, krof 
ter sladoled.

Pri izvedeni anketi nas je zanimalo tudi, kakšne so želje 
učencev po razredih, ločeno tudi po spolu. 
Izmed naštetih desetih jedi, ki jih imajo učenci 
najraje se enolončnica in kruh pojavljata na drugem 
mestu med stotimi anketiranci. Zanimivo je, da je 
enolončnica s kruhom med 49 fanti na šestem mestu 
med jedmi, ki je ne marajo na šolskem jedilniku. Pri 
fantih 5. razreda je celo na petem mestu, pri fantih 7. 
r/9 pa na tretjem mestu. Dekleta 7. razreda ne marajo 
krofov, čeprav ga vsi anketirani učenci postavljajo kar 
na 7. mesto. 
Ribji namaz gledano v celoti med vsemi anketiranci 
zavzema drugo mesto med jedmi, ki jih ne marajo 
za malico v šoli, če prav se ribji namaz pojavlja tudi 
med desetimi izbranimi jedmi, ki jih imajo anketiranci 
najraje. Tako zaseda, med stotimi anketiranci 9. mesto. 
Dekleta 5. razreda so ga uvrstila na visoko 3. mesto, 
fantje 8. razreda pa na 4. mesto.

Spoštovani starši, kot je razvidno iz poročila so 
okusi različni, nekateri imajo raje eno drugi drugo 
jed. Glede na želje učencev moram zapisati, da žal 
pri šolski malici “pravih” pizz učencem ne bomo 
mogli ponujati, prav tako tudi ne hamburgerjev 
in ocvrtega krompirčka. Pri bolj pozornem 
spremljanju smo ugotovili, da nekatera dekleta 
že skrbijo za svojo “linijo” in, da ne drži, da bi 
bilo malice premalo. Seveda ob dejstvu, da so 
učenci doma zajtkovali. Če pa je vašim otrokom 
- našim učencem šolska malica edini obrok, do 
14.00, 15.00 ali še kasnejše ure, se pa strinjam, da 
so učenci lačni. Naj vas spomnim, da je za tiste 
učence, ki so na primer vsak torek dalj časa v šoli 
možno naročiti kosilo samo za vsak torek. 
Glede na rezultate ankete smo se odločili, da 
bomo že od začetka januarja otrokom ponudili 
več sadja - 2 do 3 krat na teden. Prav tako imajo 
učenci od začetka januarja, ko je na jedilniku 
mlečni napitek ali mlečni riž ter mlečni zdrob na 
voljo tudi čaj v zimskih mesecih ali sok v toplejših 
mesecih.
Ker pa je sadje precej drago, se je morala zvišati 
cena malice iz 130 SIT na 150 SIT na dan. Svet 
zavoda in svet staršev, ki sta zasedala, 13. 01. 2004, 
sta bila seznanjena z rezultati ankete in tudi z 
povišanjem cene za šolsko malico.

Ravnatelj
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Rezultati ankete o šolski prehrani v šolskem letu 2003/04
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Novoletni ples
V sredo, 24. 12. 2003, smo imeli tudi na naši šoli 
novoletno zabavo. Po razredih smo se zbrali v 
učilnicah in poskrbeli, da smo vsi skupaj uživali 
100 na uro. Mi (učenci 7. a in 7. b ) smo se zbrali 
v učilnici zemljepisa, kjer smo (kljub temu, da 
smo izgubili učilnico tehnične vzgoje) imeli 
“čago”, ki je ne bomo hitro pozabili.
Da smo se res lahko zabavali, plesali, peli...... sta 
poskrbela DJ-a Samo in Leon z “bodigardom” 
Darkom! Vrtela sta odlično muziko, na katero 
smo lahko plesli tako mi, kot tudi nekateri učitelji, 
ki si upajo pokazati svoj talent. Tako sta učitelj 
glasbene vzgoje in naša pedagoginja odplesala 
nekaj ritmov in nas zabavala. Da obvladata ples, 
pa sta pokazala tudi učitelj fizike (naš začasni 
razrednik) in učiteljica slovenskega jezika. 
Pokazala sta nam nekj novih plesnih korakov 
in nam vlila kanček novega znanja na področju 
plesa! Pridružila se nam je tudi učiteljica športne 
vzgoje, le da se je pri tem držala bolj v ozadju. 
No, da ne boste mislili, da plešejo samo učitelji...... 
če bi se prijavili na plesno tekmovanje, bi ziher 
zmagali mi učenci! Prvo mesto v počasnih in 
romantičnih ritmih bi “ziher” zasedla Alen K. 
iz 7. b in Mateja S. iz 7. a! Za konkurenco pa bi 
jima bila Tadej B. iz 8. b in Tamara F. iz 7. b! Oba 
para vztrajata skupaj že nekaj mesecev in upamo, 
da bo še dolgo tako! Na plesu pa se nismo 
dolgočasili niti tisti, ki smo se morali po plesišču 
vrteti brez svojih “boljših polovic”! Poiskali smo 
si pare in skupaj zaplesali tudi na nekaj “govejih” 
muzik, ki so po glasnem razbijanju prav prijale! 
Največ pa smo plesali vsi skupaj, kot pravi 
prijatelji! Kadar se nismo vrteli in “objemali” v 
krogu, smo šli v vlakcu pokukat v druge razrede. 
Pridružili so se nam tudi nekateri iz osmega, ki so 
skupaj z nami odplesali nekaj ritmov!
Dan je VELIKO prehitro minil in če bi bilo 
po naše, bi plesali še dlje! Toda učitelje je treba 
ubogati in mi “ta pridni” to zmeraj upaštevamo, 
zato smo morali pospraviti razred in odkorakati 
počitnicam naproti! Naše želje o super plesu, pa 
so se nam 100% uresničile!
Ajd, uživajte, plešite...... in mejte se radi!

T.T.M.A.P. & M. 7. b

Ples
Med najbolj pričakovane dni je zagotovo sodila 
sreda, saj smo v sredo vsak razred zase pripravili 
ples. Dan pred tem smo razrede lepo okrasili, da 
je bila zabava res popolna. Zjutraj, ko sem prišla 
v šolo, so v razredu že imeli pripravljeno vse za 

kar najglasnejšo glasbo. Ko smo zaslišali prve 
takte, smo takoj odšli plesat in se zabavat. Najprej 
seveda punce, fantje so bolj sramežljivi, a so se 
nam že čez nekaj časa pridružili tudi oni. Plesali 
smo celo dopoldne, vmes smo malicali, nato 
pa so do nas prišli učitelji in začeti smo morali 
s pospravljanjem. Z velikim “naporom” smo 
pospravili. Nikomur se ni dalo iti domov, vendar 
smo se morali odpraviti.

Tamara Fras, 7. b

 Tomaž Jurša, 7. a/9

Novoletna zabava
Spet je prišel dan, ki smo ga vsi že nestrpno 
pričakovali. Kljub temu da so nas učitelji brez 
našega privoljenja “vrgli” iz jedilnice, smo se 
imeli fajn! Plesali smo, se zabavali, se smejali, 
jedli in pili. In kakor se za ples spodobi, smo se 
temu primerno tudi oblekli!!! Imeli smo najboljšo 
“muzko” na šoli! Prava čaga!
Tehnika je bila nabito polna. Med učenci vseh 
starosti so poplesavali tudi učitelji.V ritmu glasbe 
sta se vedno skupaj in brez prestanka zabavala 
Klavdija in Peter. Alen in Mateja, ki še vedno 
vztrajata (človek bi se vprašal, a sta si morda res 
usojena), sta v malo bolj počasnem ritmu plesala 
na mestu, medtem ko sta Monika in David veselo 
plesala. Da ne omenjam Anje in Jožija, ki sta po 
mnogih ovirah in prevarah še vedno skupaj.
V glavnem uživali smo ob čipsu, kokakoli in 
dobri glasbi pa brez alkohola! Tudi tako smo imeli 
dober žur, ki je trajal vse do 15 ure!

*8*
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Intervju s pedagoginjo in 
učiteljico angleščine
Ta mesec je prvi v novem letu in upam, da ste 
vsi polni energije in novih domislic. Nas pa je 
zanimalo kaj vse počne učiteljica in pedagoginja 
Nataša Glodež.

I. Kje in kaj ste študirali?
Najprej sem obiskovala gimnazijo, nato pa sem 
se vpisala na študij pedagogike in angleščine na 
Pedagoški fakulteti v Mariboru.

II. Kakšen je bil študij?
Študij je bil zanimiv, zelo sem se mu posvetila, 
kljub temu pa nisem zanemarila obštudijskih 
dejavnosti.

III. Zakaj ste se odločili za ta poklic?
Za ta poklic sem se odločila, ker sem že od 
osnovne šole imela veliko željo postati učiteljica 
in to me je potem spremljalo vsa leta.

IV. Če ne bi bili pedagoginja, kateri poklic bi 
potem izbrali?
Ker sem se učila tudi francoščino, sem si nekaj 
čas želela postati učiteljica francoščine.

V. Kje vse ste poučevali?
Šolsko prakso sem opravljala na OŠ Tone 
Čufar in na I. Gimnaziji v Mariboru. Prva prava 
zaposlitev je bila na OŠ Voličina.

VI. Kaj bi naredili če bi zadeli na lotu?
Najprej bi si kupila hišo potem pa bi šla na neko 
dolgo potovanje za eno leto.

VII. Katero državo bi najprej obiskali?
Prvo državo, ki bi jo obiskala je Francija, najmanj 
pa si želim v Afriko.

VIII. Imate mogoče skrito simpatijo?
Skrite simpatije nimam, drugače pa jo imam 
in vtikovanje v zasebnost se mi zdi zelo grda 
lastnost.

IX. Kaj zelo radi počnete v prostem času?
Zelo rada obiščem trgovine, vendar pa je vse 
odvisno od mojega počutja.

X. Kako se vam zdi naša šola in učenci?
Šola mi je zelo prirasla k srcu in si ne bi želela iti 
na mestno-večjo šolo. Na manjši šoli so odnosi 

lahko bolj pristni in tudi otroci so bolj odprti in 
se zaupajo.

XI. Kaj bi sporočili našim učencem?
Ostanite takšni ko ste in imejte v življenju svoj 
cilj ter napnite vse moči, le tako boste v življenju 
zadovoljni in srečni.

N A   K R A T K O...   N A   K R A T K O...

Datum rojstva: 21. 7. 1977
(pričakujem darila)

Horoskop: rak
Hrana: morska hrana, tortelini
Pijača: voda

Skupina: Siddharta
Pevec: Eminem, Kid rock
Pevka: Shakira

Pesem: Samo edini
Igralec: Tom Hanks
Igralka: Meg Ryan

Film: 2 fast 2 furious
Avto: mini Cooper

Znamka oblačil: Street one

Učiteljici pedagoginji želimo veliko uspeha
v opravljanju svojega poklica, hkrati pa se ji
zahvaljujemo za odgovore.

Nina S., Iris Š., Danaja R., 8. a
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MOJ DOM
JAZ ŽIVIM V VOLIČINI 3. MOJ DOM JE 
ZELO PRIJETEN. SAJ IMA VSE STVARI, KI 
JIH POTREBUJEM.

ŠPELA KOCBEK, 1. R

MOJ DOM JE V ROGOZNICI. NAŠA 
ŠTEVILKA JE 23. V PRITLIČJU IMA 
JEDILNICO, KUHINJO, DNEVNO SOBO, 
KOPALNICO, SPALNICO, TRI OTROŠKE 
SOBE IN WC. V KLETI JE HLADILNICA ZA 
JABOLKA, SHRAMBA IN KURILNICA. NA 
VRHU JE PODSTREŠJE.

KATJA RAŠL 1. R

Marko Čuček, 7. a/9

Naša družina
Naša družina šteje štiri člane. Imam mlajšo sestro 
Saro. Ata zgodaj zjutraj začne z delom na žagi. 
Moja mama je veliko z mano in s sestrico Saro. 
Veliko se igramo, smejimo in učimo. Imamo se 
radi in veliko časa preživimo skupaj.

Klavdija Vogrin, 2. a

Muca in pes, ki si ju želim
Pes, ki si ga želim bo nemški ovčar. Imel bo črno 
rjavo dlako, košat rep, dolge uhlje, modre oči. 
Vsak dan se bom igral z njim. Lahko bo šel v hišo 
in se počutil kot doma. Ime mu bo Rex. Muca 
pa bo svetlo rjava. Ime ji bo Jana. Zvečer bosta 
oba spala pri meni. Vsak dan bomo delali prave 
norčije.

Domen Horvat, 2. b

Hišni ljubljenček
Moj hišni ljubljenček je pes, ki mu je ime Jaka. 
Hranimo ga z briketi, še raje pa ima meso. Vsak 
dan mu dam svežo vodo. Jaka je nemški ovčar in 
je rjave in črne barve. Je pes čuvaj, rad se igra z 
otroci in je zelo vesel, ko pridem iz šole. Njegova 
uta je postavljena pri garaži. Jaka je zelo riljubljen 
pes, radi ga imajo vsi sosedi.

Klemen Ahmetovič, 2. b

Moj hišni ljubljenček je pes Ben. Je črne barve, 
ima dolge uhlje in košat rep. Je mešanica 
kokeršpanjela. Je pa že tudi star in se bojim, da 
bo počasi tudi umrl. Je zelo dober čuvaj pa tudi 
lovec. Upam, da se bom še lahko dolgo igrala z 
njim.

Tjaša Polanec, 2. b

Božični čas
December je najlepši čas. Najprej pride Miklavž 
in nam prinese čokolado in bonbone. Nato pride 
Božiček. Na saneh ima koš daril. Doma okrasimo 
smrečico. Pod smrečico najdemo darila, ki jih da 
Božiček. Naša družina je zelo srečna. Praznujemo 
Božič, odpiramo darila. Mama da na mizo pecivo. 
Če je sneg, naredimo sneženega moža ali se 
kepamo. Potem praznujemo novo leto. Na zabavi 
se igramo z baloni in plešemo. Ko je polnoč, 
pijemo šampanjec. Voščimo si vse lepo za novo 
leto in prižgemo rakete.

Urška Peserl, 2. a

Zima
Zame je zima eden lepših letnih časov. Še lepše je, 
če zapade sneg. Takrat se lahko sankam, kepam 
in napravim sneženega moža. Meseca decembra 
pa se otroci posebej razveselimo, saj nas obiščejo 
trije dobri možje, ki nas obdarijo. Imamo pa tudi 
počitnice, ki so zelo dolge. Z novim letom gremo 
novim zmagam naproti.

Ana Živko, 2. a

Praznovanje novega leta
Novega leta sem se veselila zato, ker je to leto 
prestopno leto. Novo leto sem praznovala v 
Bifeju Fras. Tja smo šli ob 20.00. Ko je prišla 
polnoč, smo nazdravili, potem pa si voščili, sreče, 
zdravja, smeha. Potem smo plesali. Te noči ne 
bom pozabila.

Katja Pulko, 2. a
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December
Začel se je mesec december. Moja družina se je 
veselila zime. Bili smo srečni, da se je začel zadnji 
mesec. Moja mama je spekla pecivo.
Meseca decembra prihajajo trije dobri možje. Prvi 
je prišel Miklavž, za njim Božiček in nazadnje še 
dedek Mraz. Sobo sem imel okrašeno z baloni. 
Dedek Mraz ima belo brado in sivo kučmo. V 
košu ima čokolado, bonbone in druga darila.
Iz kep sem naredil sneženega moža. Okoli vratu 
sem mu dal šal, na glavo kapo in iz premoga sem 
mu naredil zobe. Na božični večer smo okrasili 
smrečico in na njo obesili zlate kitke. Novo leto 
smo praznovali doma, ob glasbi in plesu. Ob 
polnoči smo si nazdravili s šampanjcem. Zaželeli 
smo si ljubezen in mir.

Matija Damiš, 2. a

Ekologa tretjega razreda
Elektriko uporabljamo za stroje.
Klorirana voda priteče iz pipe.
Otroci se igrajo v naravi.
Laboratorij pregleda vodo, če je voda čista in če
   ima skrivače.
Okolje moramo varovati .
Gnojnica onesnažuje vodo.
Iglavci imajo iglice.
Jaz varčujem z vodo.
Afrika nima dovolj vode, ker je suša.

Nico Meško, 3. r

Ekosistem je narava.
Kristali so v zemlji.
Ognjeniški prah lahko pade stotine kilometrov v
   ozračje.
Ledena jama ima ledenike.
Ornitopod je rastlinojedec.
Galenit je svinčena ruda.
Izhlapevanje je spreminjanje tekočine v hlape.
Jata je skupina rib, ki plava skupaj.
Atoli nastanejo, ko otok izgine.

Blaž Kosi, 3. r

Novoletne počitnice
Novo leto sem preživela pri sosedih. Tam 
smo imeli večerjo in malico. Ko je ura odbila 
polnoč, smo si voščili novo leto in nazdravili s 
šampanjcem ter sokom. Ko smo si voščili, smo 
šli gledat ognjemet, ki so ga imeli sosedovi na 
parkirišču, potem smo šli za sosedovo žago, 
tam smo videli ognjemet iz Zavrha, Lenarta, 
Voličine in od sosedovih, ki imajo picerijo in še 
od Pulkovih iz Dolgih Njiv. Ko smo šli z žage 

proti cesti, smo še videli ognjemet iz Selc. Po teh 
dogodkih sem se odpravila domov. Zjutraj sem 
se zbudila in se oblekla, zajtrkovala in potem sem 
spet šla k sosedi na obisk, da je ne bi bilo strah. 
Pri njej sem gledala televizijo in se pogovarjala. 
Tako sem preživela enajst dni in praznike.

Saška Kolarič, 3. r

Za novo leto smo bili doma. Ob deseti uri sta k 
nam prišla mamina in očkova prijatelja. Mama je 
pripravila okusno večerjo, posladkali smo se tudi 
z dobrotami, ki sva jih spekli z mamo ter sestro 
Matejo. Pred polnočjo pa sta odšla. Polnoči smo 
gledali ognjemet, bil je zelo lep, pisan in velik. 
Ko je ura odbila ena, smo se odpravili v Lenart 
k prijateljem. Tam smo bili do pete ure zjutraj. 
Potem smo se vsi, že zelo izmučeni in zaspani, 
odpravili proti domu.
Tako smo preživeli novo leto.

Katja Fištravec, 3. r

Vesna Klobasa, 7. a/9

Potovanje z Božičkom
Vsi že mirno in sladko spijo, le jaz nikakor ne 
moram zatisniti oči. Vstanem iz postelje in se tiho 
splazim do okrašene smrekice. Zagledala sem 
moža, ki je bil rdeče oblečen in je imel dolgo belo 
brado. Pod smrekico je dajal darila. Seveda, to je 
Božiček.
Po tihoma sem vprašala: “Božiček?” Ozrl se je. 
Tedaj je rekel: “Pozdravljena! Oprosti, nisem te 
opazil, ker sem nastavljal darila.” Tedaj pa je šel 
k vratom in jih odprl. Vprašala sem: “Božiček, 
kaj že greš?” Odvrnil je: “Moram, saj me čaka 
še veliko otrok.” Nekaj časa je molčal, potem pa 
dejal: “Greš z menoj? Letos ni šel z mano niti 
eden palček.” Rekla sem: “Prav rada, ampak le 
do jutra.” Zunaj so bile velike, lepe sani in jeleni. 
Usedla sva se v sani. Božiček je nekaj čarobnega 
izgovoril in že sva letela visoko nad hišami. Bilo 
je zelo zabavno. Ko sva vsa darila oddala, sva 
hotela nazaj k meni domov. A glej ga zlomka, 
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drsni del je bil zlomljen. Nisva mogla poleteti, 
niti se peljati. Ampak Božiček se je domislil, da bi 
lahko odvezala jelena in bi z njim odšla domov. 
To sva tudi naredila. Usedla sva se na njegovega 
jelena in poletela visoko nad oblaki. Naenkrat pa 
sem padla v dimnik. Bila sem vsa umazana od saj. 
Hitro sem se umila in preoblekla.
Tedaj sem padla iz mehke, tople postelje na trda, 
mrzla tla. Vse to so bile le sanje - lepe sanje. A 
darila so bila res pod okrašeno novoletno jelko.

Amanda Spevan, 5. a

Jasmina Pukšič, 7. b/9

Moje počitnice
Počitnice so minile prehitro. Verjetno ne mislim 
tako samo jaz. Kot bi pihnil, je bil tukaj že 5. 1. 
2004. Spet se začne pouk, na vrsti so domače 
naloge in z njimi učenje. Med počitnicami je bilo 
super, čeprav ni Božiček seboj pripeljal snega, ga 
je pa zato Dedek Mraz. 
Tudi ob praznovanju novega leta je bilo zanimivo. 
Prav lepo je bilo opazovati rakete, ki so sem in 
tja švigale po nebu. Budni smo bili približno do 
3. ure zjutraj, zato lahko pričakujete, da se nismo 
preveč trezni “zvrnili” v posteljo. Kot sem že 
v uvodu omenila, so počitnice minile prehitro, 
res pa je, da sem med počitnicami pogrešala 
prijateljice in naše dogodivščine. Ampak to zdaj 
ni več pomembno, saj se zdaj videvamo vsak dan, 
razen sobote in nedelje. Po teh počitnicah pa 
je bilo spet potrebno začeti znova. Malce težko 
smo se spet privadili na zgodnje vstajanje. Spet 
bo treba zjutraj poslušati tečno budilko, ki te že 
zjutraj, navsezgodaj budi, ti bi pa še tako rad malo 
zadremal. Ja, nič, zvečer bo treba iti prej spat...
Ampak, če te premaga zanimiv film na televiziji 
in vznemirljive igrice na računalniku in mobiju. 
Sicer pa se ne sekiram, saj so na naši šoli sami 
dobri učitelji, če so se privadili že na naše “super 
znanje” se bodo tudi na naše zehanje.
Meni se mudi, ura je že 7.23 zvečer, jaz pa moram 
narediti še domačo nalogo, pa še učit se “morn”. 

Zakaj so počitnice tako hitro minile??!
No, ja, saj je v šoli super, ampak samo takrat, ko 
učitelji še ne sprašujejo!

Nina Vuzem, 7. a/9

Urška 21. stoletja
Verjamem, da ste že vsi slišali za Franceta 
Prešerna in njegovo pesnitev o Povodnem možu, 
ki je prelepo Ljubljančanko Urško popeljal na 
dno voda. Opisala jo bom kot dekle 21. stoletja, 
saj sem jo prejšnji teden srečala v Voličini.
Obstala sem, ko je pred mano ustavil rdeč Ferrari 
z zatemnjenimi stekli in z prav čudno registrsko 
tablico. Iz vozila je najprej stopil voznik, ki je 
bil urejen, čist, starejši gospod. Odprl je zadnja 
vrata avtomobila iz katerega so pogledale lepe, 
suhe, postavne noge z čudovitimi čevlji, ki so 
bili narejeni iz majhnih draguljčkov, oči so se 
mi kar zasvetile. Ženska je vstala iz avtomobila 
in po nogah ji je padla čudovita dolga, oprijeta, 
obleka črne barve z belimi risi. V obraz je bila ta 
ženska prav čudovita. Po hrbtu so ji padali zelo 
dolgi, prav tako črni lasje, ki so se kar svetlikali. 
Njeni uhani so bili okrogli in zlati, verižica pa iz 
najlepših in najdražjih draguljev na svetu. Za njo 
je iz avta prišel še moški. Imel je rjave lase in oči 
in visoko, telovadno postavo. Uhhh... prava paša 
za ženske oči. Da bi bila mera začudenosti polna, 
sta stopila do mene in se predstavila. Ja, seveda to 
sta bila Urška Šefer Domiterj in njen mož Primož 
Domiterj. Sedaj sem se skoraj zgrudila po tleh, a 
me je njen prečudovit mož ujel v svoje naročje. 
Kar nekaj časa sem spala in ko sem odprla svoje 
težke veke, se mi je pred očmi kar zasvetlikalo 
in nekaj časa za tem sem spoznala, da sem 
kristalni sobi, z kristalno mizo, omaro, posteljo in 
kristalnimi stoli. Odprla so se vrata, ki so bila prav 
tako kristalna in v sobo je vstopila dama Urška, 
ki sem se je ustrašila. Umirila me je in zatekli sva 
se v pogovor. Opisala mi je svoj poslednji ples 
z Povodnim možem, kako je spoznala svojega 
sedanjega moža, mi prestavila svoje prijatelje in 
svoje tri otroke. Pogovarjali sva se kar tri ure.
Ker je bilo že zelo pozno, sem se z njenim 
Ferrarijem odpeljala domov, pred tem pa sem 
se še poslovila in ji obljubila, da jo še obiščem. 
Doma sem naslednji dan pripovedovala kaj se mi 
je zgodilo in nihče mi ni verjel. Toda jaz vem, da 
se mi je to res zgodilo.

Nina Fekonja, 7. a
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Yes, zopet žur! al pa tud ne…

28. 10. 2003
20.49
Vstopila sem, se ozrla in videla da že vsi 
zavzeto plešejo, se zabavajo in sploh ne opazijo 
moje skromne osebnosti z manjšo luknjico na 
nogavičkah.

20. 53
Opazila sem Neli in naenkrat me je zaskrbelo, da 
si bo naredila kaj s svojimi rokami, medtem ko mi 
je mahala v pozdrav. Prebila se je skozi množico 
ljudi, da je končno prišla do mene. 

21.08
Pogovarjali sva se ob robu plesišča, ko sva 
zagledali dva full tipčka. Brez, da bi sploh na kaj 
pomislili sva se odpravili do njiju.

21. 10
Kot sem napisala: “Brez, da bi sploh na kaj 
pomislili!”

Lahko bi pomislili na primer na to kaj jima bova 
rekli, ko bova prišli do njiju. Ampak, ne... No, 
prišli sva do njih, se zastrmele v njune lepe očke... 
Pol sta onadva en čas strmela v naju (midve pa 
nazaj). 

21. 15
Zgubili sva dar govora in izpadli kot najbolj 
zmešani kuri vseh časov!!!

21. 16
Na srečo sta čez nekaj časa spregovorila onadva 
in naju povabila na ples.

21.21
Takrat pa nesreča vseh nesreč!!! Na vratih se 
je pojavila moja mami!!! Mi sploh še lahko gre 
slabše!? (verjetno ne!)

(se nadaljuje)
Zgodbico pišeta: T & T

Križanko je pripravil: Toni Rožič, 7. b

Križanka za najmlajše

Dan, ko se je rodil
Jezus Kristus

Na njem nam pozimi 
velikokrat spodrsne.
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ZAKLJUÈEK LETA

Zaključek leta v sliki in besedi...

V sosednjem vrtcu so skupaj s starši izdelovali okraske.

Najmlajši odlično plešejo, igrajo, pojejo in nastopajo.

Starši so bili prav navdušeni nad nastopom svojih otrok.

Vsak razred je bil izviren in duhovit...
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Dragi moji!
Sem knjižni molj in vas lepo pozdravljam. Že od 
septembra krožim po šoli in širim bralni virus. 
Ha, ha, ha, hu, hu! Po novoletni inventuri sem 
ugotovil, da sem zelo uspešen. Mojo bolezen 
- ljubezen do knjig sem uspel dobro razširiti med 
učenci prvih in drugih razredov osemletke in 
devetletke.
Vsi po vrsti ste se zaljubili. V knjige, ki vam 
odkrivajo čudovite zaklade in vas popeljejo v 
svet domišljije, resničnosti, ljubezni, dobrote, 
spoštovanja, sprejemanja sebe, drugih in tudi 
drugačnih. 
Nekateri med vami ste že postali knjižni molj, saj 
ste prebrali v času od septembra do novega leta 
že 20 ali več knjig. Čestitam!
Kadarkoli se napotite v knjižnico, vas vodim in 
spremljam jaz, knjižni molj. Skupaj z vami berem, 
poslušam, rišem, barvam... če vam bo uspelo 
spoznati veliko pravljic iz moje knjižnice na šoli 

in iz matične knjižnice v Lenartu, boste tudi vsi 
ostali postali knjižni molji.
Kajti knjižni molj se ne rodi, ampak šele postane 
z branjem knjig.
Zato kličem vsem na šoli, nikar se ne obirajte. 
Pogumno stopite skozi vrata knjižnice, kjer vas 
čaka svet v knjigah.
Dobrodošli! Pa nasvidenje do prihodnjič!

Knjižni molj

Knjižni molj


