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Valentinovo
14. februar je praznik zaljubljencev, prijateljev in 
vseh, ki se imajo radi. Za valentinovo je značilno 
tudi prerokovanje mladih deklet, ki so si hotele 
ustvariti predstavo o 
bodočem ženinu. V 
Angliji so si zaljubljenci 
že pred več kot 500 leti 
izmenjavali ljubezenska 
pisma, rože, darila in 
pesmi na valentinovo. 
Amerikanci pravijo, da je 
ta dan postal dan zaljubljencev, ker se ženijo ptički 
in zajčki. Tu je valentinovo tudi najbolj priljubljen 
praznik. Pri nas je valentinovo zelo mlad praznik. 
Po starem ljudskem koledarju prinese Sv. Valentin 
ključ do korenin, skratka je znanilec pomladi. 
Najbolj ga častijo na Primorskem.

Monika Trinkaus, 7. b

Šolska liga
V šolski ligi so igrali razredi od 5. do 8. razreda. 
Tekme so potekale v telovadnici OŠ Voličina. 
Tekme so se igrale ob ponedeljkih osmo šolsko 
uro, ob sredah ob istem času in v petek zjutraj ob 
7.00 pred poukom. Uvrstili smo se takole:

1. mesto: 8. b 4. mesto: 5. razred
2. mesto: 8. a 5. mesto: 7. a
3. mesto: 7. b 6. mesto: 7. b/9

7. mesto: 7. a/9

Primož S. in Mitja V., 7. b

Tekmovanje iz znanja kemije
2. 2. 2004, ob 13 uri je v učilnici kemije potekalo 
tekmovanje iz znanja kemije. Tekmovalo je sedem 
učencev iz 7. in devet učencev iz 8. razreda. 
Bronasta priznanja so dosegli Tadej Markuš 8.b, 
Aleksander Živko 7.b in Sabina Markuš 7.a.

Aleksander Živko, 7. b

Vesela šola
V torek, 10. 2. 2004, je potekalo razredno 
tekmovanje v znanju iz Vesele šole. Vsem, ki so 
se uvrstili na občinsko tekmovanje čestitam.

Aleksander Živko, 7. b

Cankarjevo priznanje
V sredo, 11. 2. 2004, je potekalo tekmovanje 
v znanju slovenščine za bronasto Cankarjevo 
priznanje. Bronasta priznanja so osvojile:
• Zala Čuček

• Taja Lešnik
• Sara Damiš
• Tamara Gašparič
• Danaja Rožmarin
• Sabina Markuš.

Tudi ostali tekmovalci se niso slabo odrezali. 
Prva tri tekmovalke pa se bodo udeležile 
vseslovenskega tekmovanja v Mariboru v soboto, 
20. 3. 2004.
Za tekmovanje smo morali prebrati kriminalistični 
roman Cimre in Razkritje!

Taja Lešnik 7. b

Film - Poslednji samuraj
Druga polovica 19. stoletja. Stotnik Nathan 
Algren (Tom Cruise) je v letih po koncu ameriške 
državljanske vojne razočaran nad svetom. Bitke, 
ki jih je nekoč bojeval, se zdijo oddaljene in 
nesmiselne. Življenje je postavil na kocko za 
čast in domovino, zdaj pa se je svet spremenil. 
Namesto poguma in požrtvovalnosti mu 
zavladata koristoljubje in sebičnost, o časti pa ni 
več ne duha ne sluha.

Režija: Edward Zwick
Scenarij: Marshall Herskovitz, John Logan, 
Edward Zwick
Igrajo: Tom Cruise, Ken Watanabe, Billy 
Connolly, Tony Goldwyn, Seizo Fukomoto

Toni Rožič, 7. b
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Film - Kajmak in marmelada

Glavni igralci:
• Tanja Ribič,
• Igor Samobor,
• Branko Đurić,
• Dragan Bjelogrlić

Tanja Ribič 
Rojena je bila v Trbovljah. Svojo kariero je po 
končani AGRFT začela v MGL, zadnje čase pa 
ji največ časa, zraven hčerke Zale, vzame delo v 
Teatru 55, ki ga vodi skupaj z možem Brankom 
Djurićem.
Tanja je znana po zelo širokem spektru različnih 
filmskih in gledaliških vlog. Je ljubljenka občinstva 
in strokovne kritike. Njena prva filmska vloga 
je bila v filmu režiserja Karpa Godine - Umetni 
raj, zadnja pa (pred Kajmakom in marmelado) v 
Nepopisanem listu. 
Kot igralki ji bo v spominu najbolj ostala 
gledališka vloga lepe, čustvene Roksane (Cyrano 
de Bergerac) v zdaj že legendarni predstavi 
Pigmalion, ki je doživela preko 160 ponovitev in 
postala najuspešnejša predatava v MGL.
Tanja trenutno še vedno igra v uspešnici Teatra 
55, Kaj pa zdaj, mediji in kritiki pa jo s svojo 
minimalistično in s čustvi prežeto igro primerjajo 
z Maryl Streep.

Toni Rožič, 7. b

Glasbena lestvica
Kaj je novega na glasbenih lestvicah? Na naših 
lestvicah prevladujejo Game Over - Nihče ni 
popoln, Kingston - Republika Banana in Rok 
Kosmač - Verjemi.
Na vrhu tuje lestvice pa so Outkast - Hey ya, 
Britney Spears in Madonna - Me against the 
music ter No Doubt - It’s my life.
V Turčiji pa nas bo predstavljal duo Platin.

Mitja Grajfoner, 7. b

Pustovanje
V torek, 24. 2. 2004, se je na naši šoli odvijalo že 
tradicionalno pustovanje. Dan se je začel s pustno 
povorko okrog novega naselja. Mimoidoči poštar 
nas je le stežka spoznal, saj nas je bilo večina 
našemljenih v domiselne maske. Domiselnost 
smo tudi nagradili in to v telovadnici, kjer smo 
rajali ter izbirali najlepše in najizvirnejše maske. 
Na nižji stopnji je žirija po težki odločitvi izbrala 
tri najboljše “fašanke”.

Očarljive male maske.

Prvo mesto je pripadlo KEKCU in MOJCI, 
Karin Petko, Rebeki Šnofl.
Na drugo mesto se je uvrstila PRINCESKA, 
Saška Kurnik.
Tretji pa je bil ANGEL, v katerega je bila 
našemljena Katja Pulko.

Žirija je izbrala najizvirnejše maske tudi na 
višji stopnji. Po dolgotrajnem premisleku so se 
odločili.
Prvo mesto sta si prislužila ROBOT in NJEGOV 
MEHANIK, Aleš Tuš in Bojan Kerec.
Drugo mesto je osvojil SNEŽAK, Marko Murko.
Tretje pa GEJŠE - KITAJKE, Monika Tuš, 
Tamara Rašl in Jasmina Pukšič.
Najbolj izvirna skupinska maska so bile 
predstavnice letos zelo aktualnega ČRNEGA 
LESA, Maja Pšajd, Janja Fras, Mateja Kretič in 
Mateja Kotnik.

Zmagovalci so prejeli nagrade, ki jih je prispevala 
šolska hranilnica. Letošnji pust je bil malce 
vprašljiv, kajti namesto, da bi zimo odgnal, jo je 
prignal!

Tamara Gašparič in Zala Čuček, 8. b

Maske z vrtca.
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Intervju z učiteljico Simono
Mesec februar se bliža koncu. Preživeli smo 
petek 13., valentinovo in pust. Upam, da vam je 
vse ostalo v lepem spominu. Midve pa sva vam 
pripravili intervju z učiteljico Simono Čuček, ki 
uči v prvem razredu devetletke. 

I. Ste si že od otroštva želeli postati učiteljica?
Že kot majhna deklica sem sanjarila, da bom 
učiteljica. Moji prvi učenci so bili medvedki, 
punčke in ostale igrače, tabla pa je bila kar stara 
omara na podstrešju. Spomnim se, da sem najraje 
popravljala teste in dajala ocene, česar zdaj ne 
počnem rada.

II. Kje ste študirali? Nam lahko na kratko 
opišete študij?
Študirala sem na Pedagoški fakulteti v Mariboru, 
smer razredni pouk. Študij traja štiri leta. Je zelo 
pester, saj zajema vsa predmetna področja. V 1. 
in 2. letniku smo pridobivali predvsem teoretično 
znanje, v 3. in 4. letniku pa praktično znanje in 
napotke za poučevanje v razredu.

III. Kje ste poučevali, preden ste prišli k nam?
Štiri leta sem poučevala na OŠ Lenart, tri leta 
v četrtem razredu v oddelkih s prilagojenim 
programom, zadnje leto pa v četrtem razredu v 
rednih oddelkih. 

IV. Na naši šoli učite prvo leto, kakšni so vaši 
občutki?
Rada hodim v službo, saj ves svoj čas preživim v 
družbi svojih malih učenjakov. 

V. Nam lahko na kratko poveste nekaj glavnih 
razlik med osemletko in devetletko v prvem 
razredu?
V devetletko vstopajo leto mlajši otroci. V šolo 
jih spremljajo starši. V prvem razredu sta z njimi 
učiteljica in vzgojiteljica. Učni načrt je prilagojen 
njihovi starosti, opismenjujejo se tri leta. Znanje 
pridobivajo skozi igro. Domačo nalogo le redko 
dobijo. Imajo lepo urejeno učilnico s kotički.

VI. Se je OŠ Voličina kaj spremenila od 
takrat, ko ste šolo obiskovali vi?
Spremenil se je sam izgled zgradbe. Postala je bolj 
prijazna, lepše urejena, predvsem pa jo krasijo 
čudovite umetnine na panojih. 

VII. S čim se ukvarjate v svojem prostem času?
Prostega časa nimam veliko, saj imam triletno 

hčer Lano, ki zahteva veliko časa zase, pa tudi 
priprave na pouk mi vzamejo kar nekaj časa. 
Drugače pa se rada sprehajam, berem dobre 
knjige, rada pa si ogledam tudi kakšen napet film.

VIII. Kaj želite nam, učencem?
Vsem prvošolčkom želim, da bi tudi v naslednjih 
letih z veseljem in vedoželjnostjo prihajali v šolo, 
vam osmošolcem, da bi se vsi vpisali na želene 
šole in dosegli vse začrtane cilje, vsem ostalim pa:
ŠOLA NAJ VAM BO PRIJAZNA MAMA!

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

Hrana: pizza, lazanja
Pijača: juice z vodo

Horoskop: kozorog
Skupina: Tabu

Pevec: Gibonni
Pesem: Miracul
Igralec: Denzel Washington
Igralka: Renée Zellweger

Konjiček: sprehajanje, branje knjig
Avto: Audi

Letni čas: poletje
TV oddaja: Prijatelji, Sedma nebesa

Učiteljici se zahvaljujemo za odgovore in ji želimo 
še veliko lepih trenutkov s svojo hčerko Lano in 
njenimi učenci.

Zala Čuček in Sara Damiš, 8.b
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MOJA DRAGA SESTRICA
MOJI SESTRI JE IME URŠKA. SPIMA V 
OTROŠKI SOBI. IMAVA TOLIKO IGRAČ, 
DA SE LAHKO IGRAMA. NAJRAJE SE 
IGRAMA S KARTAMI. VČASIH ME URŠKA 
UČI PISANE ČRKE. ŽE VEM PISANI R, 
M IN N. VČASIH SE TUDI SKREGAVA. 
VČASIH SE POCARTAVA, NAJRAJE JEMA 
HAMBURGERJE. VČASIH SE TAKO 
SMEJIMA, DA NAMA TEČEJO SOLZE. ZA 
ROJSTNI DAN MI JE DALA RISBICO. 

ŠPELA PESERL, 1. A/9

Športni dan
V četrtek smo imeli športni dan. Doma sem se 
toplo oblekel. Prvo uro smo bili v razredu. Potem 
smo malicali in veseli odšli na sneg. Večina se nas 
je sankala, nekaj jih je smučalo. Na hribu je bilo 
veliko učencev od 2. do 4. razreda. Vožnja je bila 
hitra. Bilo mi je zelo všeč. Potem smo šli domov. 
Jaz sem se potem tudi doma smučal.

Aljaž Polič, 2. a

Dejan Gradišnik, 5. r

Sneg je zapadel in mi smo imeli športni dan. 
S smučmi in sankami smo se zbrali v šoli. V 
telovadnici smo se segreli z igro med dvema 
ognjema. Nato smo imeli malico ter topli čaj. 
Odpravili smo se na sneg. Imeli smo se zelo lepo. 
Le več takšnih športnih dni na snegu si želim.

Aljaž Benko, 2. a

V četrtek smo imeli športni dan na snegu.
Najprej smo odšli v telovadnico, kjer smo igrali 
med dvema ognjema, da smo se ogreli. Nato smo 
pojedli malico in odšli na bližnji hrib, kjer smo 
se lahko sankali, smučali in kepali. Z nami se je 
veselil tudi gospod ravnatelj in nas povabil na 
topel čaj v jedilnico, ki so ga pripravile kuharice. 

Tako smo se ogreli in smo lahko odšli nazaj na 
hrib. Pridružili so se nam tudi učenci iz ostalih 
razredov. Tako je potekalo naše veselje, vse dokler 
ni prišla ura, da smo se odpravili domov.

Klavdija Vogrin, 2. a

 Bernarda Kurnik, 7. b/9

29. 1. 2004 smo imeli športni dan. Prvo šolsko 
uro smo bili v učilnici. Potem smo si vzeli 
športno opremo in odšli v telovadnico. Pred 
športno vzgojo nas je kuharica povabila na 
malico. Potem smo odšli k telovadbi. Tam smo 
igrali med dvema ognjema. Nato smo se odšli 
sankat. Ko je prišel ravnatelj, nas je povabil na 
čaj. Po čaju smo šli nazaj na breg. Ko se je končal 
športni dan, sem zelo utrujen odšel domov.

Žan Majerič, 2. a

Imeli smo športni dan. S seboj sem vzela sanke. 
Prvi dve uri smo bili v razredu in v telovadnici. 
Tam smo igrali med dvema ognjema. Potem smo 
se šli sankat in smučat. Sankali smo se dve uri. 
Vmes smo šli pit čaj. Pome je prišel ata. Ko sem 
prišla domov, me je čakal babica. Potem sem se 
šla sankat. Bila sem srečna, da se na športnem 
dnevu nisem prehladila.

Katja Pulko, 2. a

Recept za krokodila
1 mravlja, 5 gosi, 4 mačke, 8 dni.
Krokodilček naš je vse polil, zame pa ni nič pustil.
Pazi, pazi ti neroda, saj ni mi všeč ta nezgoda.
Vsako jutro nekaj gob, da ne bo bolel te zob.
Vsako jutro telovadi, pa si ritkico ohladi.
Zvečer si stisni sok limone, da ne boš jedel 
bonbonov.
Tudi ko bom grd in star, ne pozabi me nikdar.

Ina Pivljakovič, 2. b

Zdravilo za krokodilov boleč zob
Preplavaj reko Nil, postal boš nov krokodil. 
Če pomagalo ne bo, usta odpri močno, da se ti 
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zazehalo bo. Če še vedno boli, pomoči tukaj ni, le 
zobozdravnik ti bolečino umiri. Izpulil ti bo zob 
in ti ga dal bo na pot. Odnesel ga boš v reko Nil, 
morda ga potrebuje drug krokodil.

Domen Horvat, 2. b

Zima
Zapadlo je veliko snega. Že takoj drugi dan smo 
imeli športni dan. Na športnem dnevu smo 
se sankali, nekateri pa so se smučali in kepali. 
Mamica je imela dopust, zato smo se takoj po 
pouku šli sankat. Sankali smo se na sosedovem 
bregu. Sankala sta se tudi Aljaž in Patricija. Škoda, 
da je bilo sonce prevroče in se je sneg hitro stopil.

Urška Peserl, 2. a

Pustni torek - gejše

Sirup
Oj, ti kašelj,
strašni kašelj,
celo noč ne spim,
vsako uro se zbudim.

Sirup mi je kupil ata,
ki je naš tata mata.
Počutim se slabo
in jem banano.
Zdaj sem zdrav
in pijem kakav.

Blaž Mesarec, 2. b

Naravoslovni dan
V sredo, 21. 1. 2004, smo imeli naravoslovni dan. 
Delali smo preizkuse z baterijo. V naši skupini je 
bil vodja Nico. Preizkušali smo, kaj vse proizvaja 
električni tok. Dobili smo sedem učnih listov. 
Pisali smo tudi pisne račune. Učiteljica je prinesla 
majhne turbine in generatorje, ki te je pošteno 
stresel. Preizkušali smo, kdaj žarnica zasveti. Kar 
lepo smo se imeli.

Anja Klobasa, 3. r

Naravoslovni dan smo imeli, 21. 1. 2004. 
Najprej smo se zbrali v učilnici. Nato je učiteljica 
pripravila list, sponke, stiropor, baterije, šilček 
in seveda žarnice. Pokazala in povedala je, kako 
se sklene in prekine tok. Pokazala nam je tudi 
pomanjšane turbine in pomanjšan generator. Ko 
je Tadej prijel za žebelj, ga je pošteno streslo. 
Nato smo začeli delati preizkuse. Reševali smo 
učne liste, potem smo šli na malico. Ko smo prišli 
z malice, je učiteljica na tablo napisala 8 računov. 
Rešili in prepisali smo jih na liste. Ko smo 
končali, jih je učiteljica pregledala. Potem sem šla 
na avtobus. Tako se je končal naravoslovni dan.

Sabina Malek, 3. r

Športni dan na snegu
V četrtek, 29. 1. 2004, smo imeli športni dan. 
S sabo smo si prinesli sani, smuči, bob, vrečo, 
lopato ali bord. Takoj zjutraj še nismo šli na 
sankališče, ker je bilo premrzlo. V učilnici smo 
pogledali dva filma. Potem smo šli v telovadnico. 
Igrali smo se igro med dvema ognjema. Tretji 
razred je igral proti drugemu razredu. Seveda 
smo mi zmagali, čeprav nas je bilo manj. Ko 
smo se vrnili iz telovadnice, smo šli na malico. 
Šli smo po sani in ostale stvari. Potem smo se 
odpravili na sankališče. S prijateljico in sošolko 
Anjo sva se skupaj vozili na mojih saneh. Ko 
sem se jaz nagnila naprej, sva padli na sneg. Ko 
sva se sankali, sva se imeli zelo lepo. Ko pa nas je 
zazeblo in smo bili žejni, smo šli v šolo na vroč 
čaj. Napili smo se vročega čaja in se takoj vrnili 
na sankališče. Tam smo se sankali še eno uro. 
Potem smo se že vsi izmučeni vrnili domov. Tako 
sem preživela športni dan.

Katja Fištravec, 3. r

V četrtek, 29. 1. 2004, smo imeli športni dan. 
Zbrali smo se v učilnici. Ob osmih smo si 
ogledali kaseto z naslovom Pri zdravniku. Potem 
smo odšli v jedilnico, na malico. Po odigrani igri v 
telovadnici smo se odšli sankat, smučat in bordat. 
Večina otrok se je sankalo. Med sankanjem smo 
imeli počitek in odšli smo na topel čaj. Pet ur 
je hitro minilo in bilo je konec športnega dne. 
Z mojo prijateljico Niko pa sva se sankali tudi 
popoldne. 

Katja Tuš. 3. r

Šola nekoč in danes
Ko je moja babica hodila v šolo, ni bilo kot 
danes. Takrat otroci niso obiskovali vrtca tako 
kot danes. V šolo so hodili peš, nekateri tudi dve 



27. februar 2004

stran 8 stran 9

27. februar 2004LITERARNE STRANI

uri. Hodili so po kolovozih. Ko je bilo deževje, so 
bili do prihoda v šolo blatni in premočeni. Tudi 
avtobusa, ki pobira otroke od postaje do postaje, 
takrat ni bilo.
Šole so bile stare, prav tako učilnice, ki so imele 
visoke stropove, stare oguljene klopi in stole. 
V vsakem razredu je bila peč, kjer se je kurilo na 
drva ali premog. Tako je moral kurjač zelo zgodaj 
na delo, da so bile učilnice ob prihodu učencev 
vsaj malo tople.
Babica se spominja, kako je včasih vsaka učilnica 
smrdela po premogu. V šoli so imeli mlečno 
kuhinjo, kjer so otroci malicali.
Takoj po vojni je veliko pomagal RK, predvsem 
učencem, ki so bili revni, da so dobili v šoli 
malico zastonj.
Vsako jesen so zbirali pridelke za šolsko kuhinjo, 
zelje, krompir, jabolka in drugo.
Učenci višjih razredov so imeli vsako leto 
delovno akcijo, obirali so koruzo, sadje…
Na šoli so imeli različne krožke, folkloro, športni 
krožek, pevski zbor ter dramski krožek, v katerem 
so se učili uprizarjati igre, s katerimi so popestrili 
proslave in nastopali tudi v drugih šolah
Babica pravi, da je bilo tudi nekoč v šoli zelo lepo.

Andrej Sterniša, 4. r

Katja Polanec 7. b/9

Sneg me je razveselil
Že vse od decembra sem upal, da bo zapadlo 
snega do kolen. A se mi želja ni uresničila. Vedno 
ga je zapadlo samo do prstov na nogah in do 
kolen seveda, če sem se vrgel na kolena. Končno 
se mi je želja izpolnila in to osemindvajsetega 
januarja. Dan prej je zvečer začelo snežiti in ko 
sem se zjutraj prebudil, je še zmeraj snežilo. Bilo 
je približno dvajset centimetrov snega. Razveselil 
sem se in pomisli, kako se bomo po pouku kepali. 
Hitro sem se pripravil in s sestro sva odšla na 
avtobusno postajo, da ne bi zamudila avtobusa. 
Ko smo prispeli v šolo, je že minil odmor in sedaj 

smo v šolskih klopeh ter končno smo dočakali 
konec pouka. Vesel sem, da je zapadel sneg in se 
bodo pričele borbe na snegu.

Mitja Lešnik, 5. r

Že več mesecev si želim snega. Do sedaj ga je 
zapadlo le toliko, da je bilo malo belo. Tokrat, 28. 
01. 2004, ga je zapadlo kar precej. Zima je moj 
najljubši čas. Pozimi se lahko na snegu igramo 
marsikaj. Zdaj pa ga je zapadlo zelo veliko. Vsi 
smo zelo veseli, saj se bomo kepali. Pozimi pa ne 
smemo pozabiti na ptičke, nastavljati jim moramo 
hrano. Upam, da bo zapadlo še kaj snega. Želim 
si, da bi sneg ostal do počitnic.

Eva Fras, 5. r

Zelo dolgo sem čakal na sneg. Doslej ga je 
zapadlo bolj malo. 27. 1. pa je prvič to zimo 
zapadlo veliko snega. Zjutraj, ko sem se zbudil in 
pogledal skozi okno, nisem mogel verjeti svojim 
očem, zunaj je bilo polno snega. Zelo sem se ga 
razveselil. Upam, da bo zapadlo vsaj še enkrat 
toliko snega kot ga je do sedaj.

Matej Pulko, 5. r 

France Prešeren
Franc naš ljudski si junak.
Rad otroke si imel.
A ljubezen, tvoja sovražnica je bila,
Ni hotela te imet tvoja ljuba Julija,
Citiramo, beremo, o tebi govorimo,
Enkrat na leto tvoj praznik slavimo.

Prevečkrat spil si dobro kapljico.
Res preveč je bilo, se za Julijo jokat,
Ej, pa prijatli, njih pa nisi zanemarjal.
Šimen, oče tvoj, želel je, da bi ti duhovnik bil.
Ej, pa ti si hotel učiti pravo se,
Rad si pisal sonete, romance in balade.
Enkrat pa postal si res naš pesnik,
Na koncu si je narod tvoj Zdravljico za himno 
izbral.

Mitja Grajfoner, 7. b

O Gori
Gora, kako si velika,
nenavadna in barvita!
Med cvetjem in travo
steza se vije v daljavo.
Z vrha se nov svet odpre,
v skale, oblake in sneg
se oko ti zazre.

Toni Rožič, 7.b
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Yes, zopet žur! al pa tud ne…

28. 10. 2003
21. 25
Mama...... šhit, men se zdi, da me je vidla!
Neli, plis skrij me! Prihaja, k meni prihaja!
Kaj pa zdaj???

21.34
Končno sem se rešla “ta stare”!
Pridige je konec, zdaj pa......
če hočem ostat na partiyu, 
jo bom mogla celo večer prenašat!
Domov ali mama? Težka odločitev!

21.35
Neli mi je dala kul idejo!
Ostanem na zabavi, ampak mama......
čist po pomoti bo spila mal preveč!
Legenda! Moja mama pijana......
to se še ni zgodlo!

21.37
Mama, pridi na kozarček!

Jupi, uspeva! Neli je mami rekla, 
da če hoče ostat na zabavi, 
mora z njo nazdravit!
Štos pa je v tem, da zdaj nazdravljata 
že tretjič!

21.50
Ops, mami se je mal preveč 
razživela...... o, šhit......
Pleše po mizah!
Tega ne bom pustla!
Pri priči jo bom zvlekla domov!

22.01
Pri šanku mi je pomežiknil KUL 
tipček, ki je ravno pravi, da 
mi pomaga mamo zvleči domov!

(se nadaljuje)
Zgodbico pišeta: T & T

1 

2

3 

4

5

6

7

8 

1. Priimek Prešernove ljubice.
2. Prešernov rojstni kraj.
3. Kaj je Prešeren delil otrokom?
4. Ime Prešernovega očeta.

5. Žalostinka ali...
6. Kraj Prešernovega zadnjega počitka.
7. Kako se imenuje Prešernova pesniška zbirka?
8. Kraj, kjer je Prešeren študiral pravo.

Križanko je pripravil: Jernej Fištravec, 7. a

Križanka
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ZVEZDE GOVORIJO ZA VAS

Horoskop za mesec marec

OVEN, 21.3-20.4 BIK, 21.4-21.5. DVOJČKA, 22.5-21.6.

Ali verjameš v ljubezen na prvi 
pogled? Če ne, boš po 15. tega 
meseca prav gotovo začel verjeti. 
Na vse stvari boš gledal-a z lepše 
stvari, kar je pravi znak, da je 
nekdo osvojil tvoje srce!

Postavljen-a boš pred 
pomembno odločitev. Le če 
boš poslušal-a samo svoje srce 
se boš zagotovo odločil-a za 
pravo stvar. Doma te bo čakalo 
nekaj težavic, za katere se ne boš 
preveč sekiral-a...

Po slabem dnevu v šoli, te bo na 
telefonu čakal sms osebe, ki te 
že dalj časa opazuje. Z veseljem 
se boš zapletel-a v pogovor, in 
lahko se zgodi, da ne bo ostalo le 
pri prijateljstvu...

RAK, 22.6- 22.7. LEV, 23.7-23.8. DEVICA, 24.8- 22.9.

Težava zaradi katere ne moreš 
spati se ne bo rešila kar sama 
od sebe! Potrebno bo tudi malo 
tvoje pomoči. Do srede meseca 
bo v šoli vse OK, potem pa bo 
treba napeti vse sile za dober 
uspeh...

Se ti zdi, da te nihče ne razume? 
Če je tvoj odgovor ja, se zelo 
motiš... Zaupaj svoje težave 
prijatelju in takoj se boš
počutil-a bolje. Ljubezen? Treba 
se bo malce potrudit, pa bo!

Vzami si veeelikoo časa za 
prijatelje, saj se zdi, da si že 
pozabil, da sploh obstajajo. Proti 
koncu meseca se ti bo zgodil 
dogodek, ki ga še zelo dolgo ne 
boš pozabil-a.

TEHNICA, 23.9-23.10. ŠKORPIJON, 24.10-22.11. STRELEC, 23.11-21.12.

V ponedeljek se bodo vse stvari 
zdele popolnoma dolgočasne 
in nezanimive... Na srečo bo 
že naslednji dan boljše in boš 
prekipeval od dobre volje... 
...nekdo misli nate...

Že res, da je v šoli toooliko 
učenja, toda vse pa tudi ni tako 
dolgočasno kot se zdi! Tvoja 
simpatija se že dolgo trudi, da 
bi te pobližje spoznala... Se ti 
ne zdi, da bi ji lahko izpolnil-a 
željo!?

V tebi se skriva veliko energije. 
Učitelji ne bi imeli nič proti, če 
bi jo porabil-a za učenje, toda 
tebe veseli še ogromno drugih 
stvari... Uživaj! Toda, če boš 
odprl-a kakšen zvezek te tudi ne 
bo konec!

KOZOROG, 22.12- 20.1. VODNAR, 21.1- 18.2. RIBI, 19.2- 20.3.

Kot vedno te bodo tudi v 
tem mesecu privlačile tiste 
“prepovedane” stvari... Zaradi 
tega boš zabredel-a v velike 
težave, ki pa jih boš z velikim 
nasmehom na obrazu rešil-a v 
hipu. Ne sekiraj se zaradi ocen 
- bo že boljše!

Mučila te bo težavica, ki je niti 
slučajno ne boš mogel-a rešiti 
sam-a. Za pomoč prosi prijatelja, 
ki ti bo z veseljem prisluhnil in 
pomagal. Poglej okoli sebe in 
opazil-a boš nekoga, ki mu že 
dlje časa motiš sanje...

V tem mesecu ti bo v šoli šlo kot 
po maslu saj si med redkimi, ki 
še niso izgubili volje do učenja. 
Malo slabše bo na ljubezenskem 
področju, saj se bo med vama 
pojavila neka težavica, ki jo bosta 
v hipu rešila!

T.F.
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Zamenjava
Družina je odšla na nedeljski izlet in starejša hči je 
nosila mlajšo na ramenih. Med potjo pa je starejša 
sestra zastokala: “Očka, ne morem več! Daj, 
zamenjajva, bom jaz nosila steklenice piva!”
“Si nora! Kaj pa če kakšno razbiješ?”

Glasba
Čas letnih spričeval. Sin je imel v spričevalu same 
dvojke, le glasbeno vzgojo je imel pet.
“Kako lahko ob takih ocenah sploh še poješ?” se 
je začudil oče. 

Rabutanje
Možakar se zvečer pozno vrača domov in v 
svojem sadovnjaku zagleda dečka, ki obira 
njegove hruške.
“Takoj se spravi z drevesa ali pa te bom zatožil 
očetu!” mu zapreti.
Deček pogleda k vrhu drevesa in zavpije:

“Očka, pridi dol, tale stric ti mora nekaj 
povedati!” 

Varčnež
Oče je dal Juretu denar za pisemsko znamko, ki 
naj bi jo kupil in pismo vrgel v poštni nabiralnik. 
Jure se je kmalu vrnil domov in očetu vrnil denar:
“Očka, tu imaš denar. Pismo sem vrgel v 
nabiralnik brez znamke. Pa kar brez skrbi bodi, 
nihče me ni videl!”

Bonton
Med kosilom zavpije Mihec: “Očka....!”
“Med kosilom se ne govori!” ga prekine očka.
Ko so pojedli je očka vprašal Mihca:
“Kaj si mi hotel povedati?”
“Da je v tvoji solati črv, ampak sedaj si ga že 
pojedel!”

Izbral: Alen Kopun, 7. b

Smeh ni greh


