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     V aprilu 2004 smo prvih 50 številk Šolarčka zvezali v knjigo 
Šolarček 1-50. Tako smo dobili devet enakih izvodov.  Z vezavo 
prvih 50 številk se želim zahvaliti vsem delavcem OŠ Voličina ter 
sponozorjem in staršem donatorjem, ki ste pripomogli, da je šolsko 
glasilo Šolarček dobilo današnjo obliko in na ta način šolski sklad 
obogatili za okrog 4.000.000 SIT v zadnjih štirih šolskih letih. Iz teh 
sredstev smo lahko na šoli kupili veliko učil in učnih pripomočkov 
ter na ta način dvignili kvaliteto izvajanja pouka. Šolarček 1-50 bo na 
voljo v Univerzitetni knjižnici Maribor, Šolskem muzeju v Ljubljani, 
knjižnici Lenart ter seveda na OŠ Voličina.
     Prav tako Vam želim sporočiti, da je OŠ Voličina prejela že tretje 
leto zapored priznanje Hortikulturnega društva Maribor, za izreden 
uspeh v prizadevanju za olepšanje našega okolja. 
     Na državnem tekmovanju iz znanja zgodovine je pod 
mentorstvom Zdenke Ekselenski Aleksander Živko iz 7. razreda 
dosegel zlato priznanje, srebrno priznanje pa so osvojili Sabina 
Markuš, tudi iz 7. razreda ter Jože Lehner, Zala Čuček in Maja Pšajd iz 
8. razreda. 
     Naši učenci: Aleksander Živko iz 7. razreda ter Tadej Markuš 
in Sara Damiš so pod mentorstvom Irene Pernat dosegli srebrna 
priznanja na tekmovanju iz znanja fizike za Stefanovo priznanje.
     Aleksander Sužnik iz 7. b/9 je dosegel srebrno Vegovo priznanje 
na tekmovanju iz znanja matematike, prav tako pa so srebrno Vegovo priznanje osvojili še Tamara 
Fras, Klemen Imširovič, Aleksander Živko iz 7. razreda osemletne šole in Tadej Markuš iz 8. razreda. 
Mentorica: Alojzija Rožman.
     V petek, 16. aprila, se je lutkovna skupina “Nasmejte se” udeležila medobmočne revije otroških in 
odraslih lutkovnih skupin Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Slovenska Bistrica.
     Nastopili so s predstavo “Žalostni slonček in kako je postal spet srečen”. Mentorica: Kristina 
Travnekar.
     Vsem učencem in mentorjem, ki ste zelo lepo in uspešno predstavljali našo šolo v širšem 
okolju, iskreno čestitam.

Ravnatelj
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Cankarjevo tekmovanje
V soboto, 20. marca, je na Pedagoški fakulteti 
v Mariboru potekalo Cankarjevo tekmovanje v 
znanju slovenščine. Z naše šole so se pomerile 
učenke: Zala Čuček, Taja Lešnik in Sara Damiš. 
Tema tekmovanja je bila kriminalni roman 
Cimre. Na to knjigo se je navezoval spis in test. 
Tekmovanje je trajalo od 8. ure zjutraj pa vse do 
poznih popoldanskih ur. Z dobrimi občutki smo 
se skupaj z mentorico Jožico Vršič vračali proti 
Voličini. Na žalost se bomo morali zadovoljiti z 
bronastimi priznanji.

Sara Damiš, 8. b

Državno tekmovanje iz znanja 
zgodovine
Pod mentorstvom Zdenke Ekselenski je zlato 
priznanje  osvojil:
• Aleksander Živko iz 7. r
Srebrno priznanje so osvojili:
• Jože Lehner, 8. r
• Zala Čuček, 8. r
• Maja Pšajd, 8. r
• Sabina Markuš, 7. r
Tema letošnjega tekmovanja se je nanašala na 
zgodovino tehnike.

Alen in Marko, 7. b

Matematično tekmovanje
V sredo, 31. 3. 2004, smo imeli učenci osnovnih 
šol področno tekmovanje iz matematike za 
Vegovo priznanje. Tisti dan nam je pouk odpadel, 
da smo se učenci lahko res zelo dobro pripravili 
za tekmovanje. Tekmovalci šol v občini Lenart 
smo imeli tekmovanje na Osnovni šoli Sveta Ana. 
Z naše šole je tekmovalo kar enajst učencev in vsi 
smo dosegli kar dobre rezultate.
Srebrna priznanja so osvojili:
• Aleksander Sužnik,
• Tamara Fras,
• Klemen Imširovič,
• Aleksander Živko,
• Tadej Markuš.
Na državno tekmovanje se ni uvrstil nihče.

Tamara Fras, 7. b

Cvetna nedelja
Na cvetno nedeljo je v našem kraju Voličina 
velik praznični dogodek. Kot že več let zapored, 
so tudi tokrat člani društva “Naj presmec” iz 
Dolgih Njiv uprizorili prihod apostolov z oslom 
do cerkve. Bilo je zanimivo, se za trenutek vrniti 

daleč v preteklost. Po končani maši pa smo bili že 
v sedanjosti, saj so nas presenetili štirje padalci, ki 
so obiskali naš kraj. Letos je cvetna nedelja minila 
sončno in pestro, čakamo lahko na presenečenje 
društva “Naj presmec” naslednje leto.

Alajž Benko, 2. a

Cvetna nedelja (prvič).

Cvetna nedelja (drugič).

Apostoli in Jezus na osličku
V nedeljo, 4. aprila, smo v Voličini praznovali 
cvetno nedeljo. In tako kot vsako leto, so nam 
tudi letos člani društva Presmec pripravili 
presenečenje. Letos torej ni bilo najdaljšega 
presmeca ali pa akrobatskega letala…letos smo si 
oči lahko pasli na apostolih in Jezusu na osličku. 
Kolikor je bilo videti, so imeli z njim (osličkom) 
kar precej težav. Prehodili so pot iz Dolgih Njiv 
pa vse do farne cerkve v Voličini. Tam jih je 
skupaj z obiskovalci pričakala Tadeja Kurnik-
Hadžeselimović, ki je pripravila nekaj utrinkov 
iz Jezusovega življenja. Potem so se vsi verni in 
tisti manj verni odpravili v cerkev k maši, ki jo je 
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vodil naš župnik Tonček Fras. Po končani maši so 
našo pozornost pritegnili padalci, ki so popadali 
iz letala. Vsekakor je bilo zelo zanimivo. Škoda za 
tiste, ki niso prisostvovali.

(dt)

Naša plesna skupina Raglje.

Plesne meglice
Dan, 6. 4. 2004, je bil resnično deževen in 
meglen! Toda meglo smo pregnale plesalke in 
plesalci 16 plesnih skupin! V kulturnem domu v 
Voličini je potekala revija plesnih skupin občin 
Lenart in Benedikt! Na reviji je zaplesalo 16 
skupin, od katerih smo se najbolje odrezale prav 
domačinke- plesna skupina Raglje iz Osnovne 
šole Voličina! Po svojih občutkih smo bile 
najboljše, nič drugače pa nista menili niti naša 
mentorica Mojca Vogrin - Pivljakovič in komisija 
oz. Mojca Kasjak! Pa tudi čestitke ravnatelja, 
učiteljev in sošolcev so nam prav laskale. Da se še 
malo pohvalimo, na oder smo stopile brez treme!

Taja Lešnik, 7. b

Trači
Oj! Spet smo nazaj! Vrnili smo se z vročimi 
novičkami ljubezenskih pripetljev!
Čisto “sveži” parčki naravnost iz zmrzovalnika 
odtaljeni in z “Amorjevo puščico” zadeti...
Stanko Č. iz 7. b/9 se je na novo zaljubil v 
Estero P. iz 7. a! To bo trajalo... “Dolgo” je izjavil 
Stanko sam! Miha S. iz 7. a je izbral za svojo 
“partnerico” Sabino M. 7. a, vendar ga je po treh 
dneh Sabina pustila!! Gabrijela P. iz 7. a je noro, 
noro zaljubljena v Dušana J. iz 8. a! Vendar je 
na žalost ne usliši! Anja N. iz 8. a je izbrala novo 
“žrtev” Denisa B. iz 8. a! Amor... Amor... Tadej 
M. iz 8. b je že dolgo časa zaljubljen v Danajo 

R. iz 8. a! Saj bo, potrpi Tadej... Peter M. iz 8. b 
je kar brez ovir vprašal Majo P. iz 8. b in ona je 
odgovorila pritrdilno! Tadej B. in Tamara F. sta po 
dolgotrajni zvezi končala! Sabina D. iz 8. a je še 
vedno zagledana v Marka M. iz 7.b! Na žalost je 
ne usliši!
Za ta mesec je to vse, če smo koga pozabili naj 
se ne jezi na nas! Kot zgleda, je pomlad obrodile 
nove sadove!

Vaše *zvezdice*

Likovna kampanja
Pod okriljem RK so se učenci naše šole udeležili 
likovne kampanije z naslovom “Samo eno 
življenje imaš - pazi kako z njim ravnaš“. Iz 77 
osnovnih šol je prispelo kar 231 likovnih del. 
Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala samo 
tri dela, ki so se avtomatično uvrstila na državno 
prvenstvo in bodo razstavljena. V risarski tehniki 
je pod mentorstvom Terezije Habjanič, prvo 
mesto dosegel Aleksander Greifoner iz 2. a.

J.V.

Nagrajenci likovne kampanije pod okriljem RK.

Jože Sever je, 7. 4. 2004, stotič daroval kri.
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Intervju z učiteljico Elizabeto

Oj! Že spet je okrog en mesec in vsak dan se bolj 
približujemo zasluženim počitnicam! Počitnice 
pa si je po kar nekaj letih poučevanja, prislužila 
tudi učiteljica Elizabeta Vogrin. Gotovo se še 
spomnite tistih veselih dni, ko smo skupaj z njo 
in sošolci “gulili” klopi v tretjem razredu!

I. Kje ste se šolali in zakaj ste se odločili za ta 
poklic?
Po osnovni šoli sem nadaljevala šolanje v 
učiteljišču v Mariboru. Poučeval si lahko vse 
razrede od prvega pa do osmega. Učiteljica sem 
postala zato, ker imam rada otroke in poučevanje. 
Najraje poučujem v tretjem ali pa v četrtem 
razredu, saj so otroci tam zelo odkriti in prisrčni.

II. Kako dolgo že poučujete in kaj se vam je 
najbolj vtisnilo v spomin?
Poučujem že 35 let in 9 mesecev. Skozi vsa ta leta 
mi v spominu najbolj ostala otroška naivnost in 
razigranost. Še posebej sem bila vesela, če so se 
otroci zraven pouka radi ukvarjali še z drugimi 
stvarmi, kot so ples, petje...

III. Kakšen je bil vaš prvi vtis, ko ste vstopili 
v našo šolo?
Glede na to, da je bila osnovna šola v Voličini, 
moje prvo delovno mesto, me je bilo kar malo 
strah. Obdajali so me neprijetni občutki... Pred 
leti je bila šola čisto drugačna. Velika zgradba, 
stara drevesa, temni hodniki... Ko sem vstopila v 
razred pa je bilo vzdušje čisto drugačno!

IV. Na vprašanje: “Kako se počutite ob misli 
na to, da boste kmalu zapustili našo šolo?” 
je učiteljica odgovorila s težkim glasom in s 
solzami v očeh.
Ta čas se hitro približuje in ni mi prijetno, ko 
pomislim na to. To je težka odločitev in velik 
korak... Učence ter šolo bom zelo pogrešala, 
kljub temu pa ne bi več učila, saj je veliko mladih 
učiteljev, ki iščejo službo in prav je da pridejo na 
vrsto tudi oni.

V. Odhajate v pokoj, predvidevamo, da boste 
imeli odslej več prostega časa.
Več bom brala, hodila v gledališče in saj me 
poznate-doma je še ogromno dela na vrtu!

VI. Ali se vam zdi, da ste bili oziroma ste, 
stroga učiteljica?

V razredu sem zahtevala red in doslednost, če 
sem morala zato povzdigniti glas, sem ga pač 
povzdignila. Biti mora namreč neka meja med 
učitelji in učenci. Ali sem bila stroga, pa presodite 
sami?!

VII. Kaj bi storili z denarjem če bi zadeli na 
lotu?
Če bi imela srečo in zadela na lotu, bi si kupila 
čisto majčken vikend na morju. Tam bi uživala in 
plavala vse od maja pa do oktobra.

VIII. Kaj bi radi sporočili učencem?
Zapomnite si: LEPA BESEDA, VEDNO LEPO 
MESTO NAJDE! Izšolajte se in pridite do 
poklica, ki ga boste radi opravljali. To je dandanes 
zelo težko, zato se še toliko bolj potrudite!

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

Hrana: zelenjava, testenine, kruh
Pijača: voda

Film Razkošje v travi
Pevec: Vlado Kreslin

Skupina: Patetiko
Igralka: Sofija Loren

Učiteljici se lepo zahvaljujemo za odgovore 
in ji želimo veliko uspeha. Uživajte zasluženo 
“penzijo”, ampak vseeno ne pozabite na nas!!!

Nina, Danaja, Iris, 8. a
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V PARKU
V PARKU JE VELIKO STEZIC. TINE IN 
META STA SE ODPRAVILA NA TENIS. 
DEDEK BERE ČASOPIS. JAN VODI KUŽKA 
NA SPREHOD. ZAJČEK JE KORENJE. TINA 
VOZI VOZIČEK. NA SREDINI PARKA JE 
VODOMET. V PARKU SO TULIPANI.

ŠPELA PESERL, 1. A/9

Davorin Slanič, 5. r

Baletna šola
Sem Klavdija Vogrin in obiskujem baletno šolo v 
Lenartu. Vpisana sem v plesno pripravnico dva. 
Po plesni pripravnici dva bom vpisana v prvi 
razred baletne šole. Ob koncu šolskega leta bom 
prejela letno spričevalo. Moji baletni učiteljici 
je ime Ana Trojnar. Pri baletu se učimo veliko 
stvari: skoke, korake, baletne pozicije in plese. 
Balet obiskujem dvakrat na teden. Spoznala sem 
veliko novih prijateljic in prijatelja. Veliko vadimo 
in se pripravljamo za nastope, da pokažemo svoja 
znanja. Imeli smo že nekaj nastopov v Lenartu 
v Kulturnem domu skupaj z glasbeno šolo. Za 
materinski dan sem prvič nastopila samostojno 
v dvorani v Voličini. Na klavir me je spremljal 
Aleksander Živko, ki prav tako obiskuje glasbeno 
šolo v Lenartu. Pri baletnih urah nas na klavir 
spremlja učiteljica Ema iz Maribora.
Rada hodim v baletno šolo in me veseli. Imamo 

se čudovito, saj se baletniki med seboj zelo dobro 
razumemo.

Klavdija Vogrin, 2. a

Selitev
Mama, ata in jaz smo v Zavrhu kupili hišo. 
Hišna številka je 47 b. Ima dva balkona, pet sob, 
kopalnico in garažo. Moj ati sedaj beli zidove. 
S hišo smo dobili majhnega kužka, ki mu je 
ime Taček. Zelo se veselim selitve in igranja s 
kužkom.

Tomi Kramberger, 2. a

Vlak
Peljala sva se z vlakom,
od postaje do postaje,
zraven pa teta Meta pelje se smehljaje.

Proti cilju smo drveli
in vedno bolj bili veseli.

Ko pa smo pristali,
smo vsi lepo zaspali,
v hotelu LOKOMOTIVA.

Timotej Kurnik, 2. a

Vlak
Kot strela po tračnicah
vlak je zdrvel,
čez hribe popeljal je ljudi.

Nove obraze spoznavali smo,
se spraševali: “Kdo je to?”

Skozi okno ljudje
so ozirali se,
hribi, živali, lepote
vse izginjalo je.

Vlak z vso močjo peljal je,
ovinek komaj zvozil je.

Zaropotale so tračnice,
vlak se ustavil je,
tam v Ljubljani
na železniški postaji.

Ko ljudje izstopili so,
vlak je dalje zdrvel,
dvakrat zapuhal
nam je v slovo.

Amanda Spevan, 5. r

Peljala sva se z vlakom,
od postaje do postaje,
zraven pa teta Meta pelje se smehljaje.

Proti cilju smo drveli
in vedno bolj bili veseli.

Ko pa smo pristali,
smo vsi lepo zaspali,
v hotelu LOKOMOTIVA.

Gabrijela
Ploj, 7. a
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Velika noč
Končno je prišla velika noč. V soboto zjutraj smo 
pripravili košaro z velikonočnimi jedili. V košaro 
smo dali: meso, hren, jajca in kruh. Pokrili smo 
jo z belim prtičkom in okrasili z rožicami. Z vso 
družino smo se odpravili k Vogrinovemu križu. 
Gospod župnik je blagoslovil jedila. Zvečer smo 
se udeležili maše, kjer sem ministriral. Duhovnik 
je blagoslovil vodo in ogenj. V nedeljo zjutraj sem 
se veselil velikonočnega zajtrka. Radoveden sem 
bil, kaj mi je prinesel zajček. Z bratoma smo po 
dvorišču in sadovnjaku iskali dobrote. Tekmovali 
smo, kdo bo več našel. Našli smo čokoladne 
bonbone, jajčke in zajčke. To je bila zelo lepa 
velika noč.

Tomaž Mesarec, 3. r

Velikonočne počitnice sem preživela doma in 
na izletih. V soboto smo bili doma, v nedeljo pa 
smo se peljali k Črnemu lesu, tam smo parkirali 
avto in šli okoli ribnika oz. jezera, ki se imenuje 
Komarnik. V ponedeljek smo odšli na Pohorje. 
Šli smo na stolp, v eno smer smo hodili 45 minut, 
ko smo šli navzdol, smo se kepali, ribali, kajti 
tam je še veliko snega. Ko smo prišli do avta 
smo se odpeljali do slapa, Skalca. Odpeljali smo 
se tudi v Ruprče, tja kjer se je rodila mama in je 
tam živela od malih nog. V nedeljo zjutraj smo še 
šli k maši in na pokopališče. Tako sem preživela 
velikonočne praznike, ki so spomin na vstalega 
Jezusa.

Saška Kurnik, 3. r

Bilo je v soboto zjutraj, ko sem se zbudila. Odšla 
sem v kuhinjo in tam je že dišalo po slastnem 
kruhu. Vprašala sem mamo, če ji lahko pomagam 
pirhe zložiti v že skoraj polno košaro. Rekla je, da 
bo zelo vesela, če ji pomagam. Končno je bilo vse 
pripravljeno in odšli smo k blagoslovu jedi. Tam 
je duhovnik blagoslovil košare. Tako je minila 
moja velikonočna sobota.

Anja Vrabl, 3. r

Potujem in spoznavam
Nekega dne smo se odpravili na železniško 
postajo v Maribor. Namenjeni smo bili v Koper. 
Kupili smo vozovnice za vlak.
Vlak je stal na tretjem peronu. Odpravili smo 
se proti njemu in vstopili. Usedli smo se v 
kupe. Vlak je speljal in prišel je sprevodnik, 
ki je pregledal vozovnice. Med potjo smo se 
ustavljali na vmesnih postajah. Pot nas je peljala 
čez dinarsko-kraški svet. Skozi okno sem videl 

znamenitosti tega dela Slovenije. V kupeju je 
bila zraven nas družina z dvojčkoma Miho in 
Markom. Bila sta si zelo podobna. Nekaj časa 
smo se samo gledali, nato pa postali zelo dobri 
prijatelji. Gledali smo skozi okno, se pogovarjali 
in se smejali. Kmalu smo se morali posloviti, 
ker so izstopili. Tudi naša postaja se je počasi 
približevala.
Prispeli smo v Koper. To potovanje je bilo zelo 
zabavno, upam, da bo še več takšnih potovanj 
z vlakom. Potovanja z vlakom nam omogočajo 
sklepanje novih poznanstev in prijateljstev.

Matej Pulko, 5. r

Blaž Živko, 7. a

Pomlad
Pomlad pride vedno k nam,
razveselimo se je vsak dan.
Zjutraj nas z rožami preseneti,
da ji moramo pomladno pesmico peti.
Takrat se tudi zaljubimo
in si včasih večno zvestobo obljubimo.
Nato gremo v gozd po zvončke,
S sabo pa vzamemo bonbončke.
Domov prinesemo poln koš cvetlic,
iz šole pa kup petic.
Oh, pomlad kako si lepa,
tako kot bela, snežna kepa.

Barbara Sužnik, 4. r

Šola v naravi (Dom Štrk)
V ponedeljek, 22. 3. 2004, smo se ob 9.00 uri 
zbrali na avtobusni postaji v Voličini. Počakali 
smo avtobus in se odpeljali v Spuhljo v Dom 
Štrk. Namestili smo se v sobah. Vse smo 
pospravili v omare. Potem smo imeli sestanek 
skupaj z učenci OŠ Mengeš. Nato smo imeli 
kosilo. Po kosilu smo imeli prosti čas. Čez 
nekaj časa smo imeli večerjo, ob 22.00 uri pa 
smo morali spat. Vse se je ponavljalo do petka. 
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Dejavnosti, ki smo jih imeli ves teden so bile 
naslednje: astronomija, vreme, strupene živali, 
tudi plesali smo in streljali z lokom, ustvarjali smo 
v kurentovi delavnici, obiskali smo tudi 300 let 
staro Dominkovo domačijo, obiskali smo mesto 
Ptuj in še in še bi lahko naštevala. V sredo zvečer 
smo imeli kviz Male sive celice proti učencem iz 
OŠ Mengeš. Na koncu je bil izid 30 proti 30.
V petek smo imeli še zajtrk, orientacijo v okolju 
ter podelitev priznanj. Naš razred je dosegel 
naslednja priznanja. Dečki David Golob 3. mesto 
v lokostrelstvu, pri deklicah pa je Amanda Spevan 
dosegla 1. mesto, jaz pa 2. mesto v lokostrelstvu.
Soba Ulica pred nosom (Mitja, Matej, Davorin, 
David, Gregor in Franci) je dobila priznanje za 
najbolj urejeno sobo. Davorin Slanič pa je dobil 
priznanje v plezanju na plezalni steni. Nato smo 
imeli kosilo, po kosilu pa smo se odpeljali proti 
Voličini.
Poslovili smo se od učencev iz OŠ Mengeš in 
delavcev Doma Štrk. Nekateri so si našli svoje 
simpatije in so za njimi jokali. Ko smo prišli v 
Voličino, me je že čakala mama in odpeljali sva se 
domov. Bilo je super!

Eva Fras, 5. r

Tina Katan, 5. r

V ponedeljek, 22. 3. 2004, smo šli v šolo v naravi. 
Šli smo v Dom Štrk. Zjutraj smo se zbrali na 
avtobusni postaji. Ob deveti uri smo se odpeljali 
iz Voličine. Ob pol deseti smo bili že v Domu 
Štrk. Tam smo se nastanili v sobe. Eva, Amanda, 
Karmen, Ines in jaz smo bile v sobi Katalog. V 
torek smo se zbudile ob šesti uri. Ob sedmih smo 

imeli jutranjo telovadbo. Po razgibavanju smo 
imeli zajtrk. Po zajtrku smo imeli pouk vse do 
kosila. Tudi učenci OŠ Mengeš so bili istočasno 
v šoli v naravi. Hitro je minilo in že je bil četrtek. 
V četrtek smo imeli lokostrelstvo. Po večerji smo 
imeli predstavitev sob. Po predstavitvi smo imeli 
zabavo. V petek po kosilu pa smo potovalke 
odnesli na avtobus, ki je prispel v Spuhljo. Tudi 
po učence OŠ Mengeš je prišel avtobus. Poslovili 
smo se in odšli.
Šola v naravi je zelo hitro minila. V Spuhlji smo 
bili od 22. 3. do 26. 3. 2004. Ta teden je bil zelo 
lep. Nekateri so si prinesli domov tudi priznanja. 
Priznanje so dobili: Davorin Slanič, David Golob, 
Eva Fras…

Tina Katan, 5. r

Način življenja Slovencev
Slovenci živimo v hišah iz opeke, nekateri tudi 
v blokih ali na podeželju. Nekoč so bile hiše iz 
ilovice in pokrite s slamo. Včasih so jih gradili 
tudi iz lesa. Imeli so manjše hiše kot danes, torej 
tudi manj sob. Tudi več ljudi je živelo v njih, 
večinoma sorodniki. Danes so hiše večje, nekatere 
enonadstropne. V njih živi družina.
Naša prehrana se deli na približno štiri obroke, 
odvisno od posameznika. Zjutraj imamo zajtrk. 
Pojemo lahek obrok, npr. čaj, kruh z maslom in 
še kakšno sadje. Nato sledi kosilo - juha, meso 
s prilogo, solata in sladica. Včasih imamo še 
popoldansko malico - za to pojemo sadje ali 
jogurt. Zvečer pojemo večerjo, ki vsebuje nekaj 
lahkega.
Slovenci se oblačimo po evropski sodobni modi. 
Mladi najraje oblečemo hlače in udobne majice. 
Včasih so se ljudje drugače oblačili. Še danes si 
radi oblečejo narodne noše. Narodne noše se 
razlikujejo po pokrajinah. Štajerska ženska noša 
je: na glavi zvezana ruta, brezrokavnik, dolgo 
široko krilo, predpasnik in ženski škornji. Moška 
obleka pa je: klobuk, srajca, predpasnik (po 
domače furtošnca) in škornji.
Veliko ljudi se ukvarja s športi, nogometom, 
smučanjem, rokometom, kolesarjenjem in 
rolanjem.
Naša država ima kar nekaj uradnih praznikov. 
Najbolj priljubljeni in praznovani prazniki so 
božič, velika noč, novo leto in rojstni dnevi.
Slovenci prosti čas radi preživljamo v družinskem 
krogu, gledamo televizijo in imamo lepo urejene 
vrtove z rožami in na vrtovih pridelujemo 
zelenjavo.

Monika Tuš, 7. b/ 9
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Yes, zopet žur! al pa tud ne…

00:55
Našla sem ga! In to pr eni punci, ki je od mene 
100000000000000 krat lepša! Kak sem sploh 
lahko pomislila, da me bo ta tipček kdaj opazil!

1:01
Najrajš bi šla domov! Naj ostanem tu pa ga 
gledam kak uživa v objemu druge punce!?
Kaj je to slučajno ljubezen na prvi pogled?
Je takšen občutek, ko se zaljubiš v fanta, ki ga 
vidiš prvič in ne veš niti kako mu je ime!?

1:11
Ne, ostala bom tu in ga zasledovala!

Ne, ne bom ga kr mirno pozabla in ga opazovala 
ob drugi! Borila se bom!!!

1:15
Opazujem ga on pa vidi samo mačko zravn njega! 
Res niti enkrat ne morem biti srečno zaljubljena? 
O shit, solze... ne, nočem jokat zarad njega!
Niti ene solze nočem več pretočit zarad fantov!

1:22
Gleda me! On gleda mene! Jupi! Proti men gre! 
Kaj če me bo zdaj nadrl kr ga nonstop gledam?! 
Ali pa me bo poljubil???

(se nadaljuje)
Zgodbico pišeta: T & T

Križanko je pripravil: Toni Rožič, 7. b

Križanka za najmlajše
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3. Kaj praznujejo ženske 8. marca?
5. Stavba, kjer vzgojiteljice pazijo na predšolske otroke.
7. Ime in ...
8. Četrti mesec v letu.
10. Otroci se radi igrajo razne ...
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ZVEZDE GOVORIJO ZA VAS

Horoskop za mesec maj

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

Ta mesec boš dobre volje 
- vzrok: ocene! Ljubezen te 
je potolkla, vendar boš na to 
pozabil/a. Boljše, da obrneš novi 
list v življenju in začneš znova! 
...življenje je lepo...

Že prvi teden te bo čakala težka 
odločitev, pri tem se boš odločala 
sam/a! V tebi se je prebudila 
lenoba - ne izkoriščaj je!
Kar lahko storiš danes ne odlašaj 
na jutri!

Čim več se pogovarjaj, da si 
pridobiš samozavest. Tvoj srečen 
dan ljubezni bo 25. maja! Če ti 
starši težijo, pojdi v sobo in in 
prižgi radio, da jih boš spravil/a 
ob živce!

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

Ta mesec boš v središču 
pozornosti, sploh pa doma! 
Tvoja simpatija te hoče zase, a 
ti tega ne opaziš! Ocene bodo 
padale, kljub tvojem trudu!! 
...trud se...

Tvoje življenje se obrača in 
obrača, a nikoli se ne ustavi! 
Ocene se bodo izboljšale! 
Čaka te marsikatero “dobro” 
presenečenje! V ljubezni ne 
“obupaj”!

Kaj še bo iz tebe? Ne gre ti od 
rok... Šolo zanemarjaš! Starši ti 
bodo težili! 20. maja boš nekomu 
rekel/a “ja”! - razlog: “uganka”!

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

Ljubezensko raztresen/a! Tvoja 
“love” ti bo “stala” pred nosom, 
pa tega ne boš opazil/a! Ocene 
bodo padale zelo nizko - vzrok: 
lenoba! Nonstop te bo mama 
doma pogrešala!

Premisli kaj bi rad/a v življenju 
dosegel/a! Učiteljem ustrezaj! 
Staršem pomagaj! Ne sekiraj se, 
če ti prijatelji težijo!
...čaka te...

Zelo dolgo te opazuje tvoja 
skrita oboževalec/ka! Mal poglej 
okrog in opazil/a boš...
Uči se, to je težko leto, ki ti ni 
pisano na kožo!

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

Preveč si domišljaš stvari, ki jih 
ni! Tako se ne dela s prijatelji! Ne 
bodi ljubusumna za vsako stvar! 
Učitelji te imajo dobesedno radi! 
Samozavesti ti ne manjka!

Mesec je tvoj! Sreča je tvoj 
sopotnik! Starši bodo navdušeni 
nad ocenami! Kar tako naprej! 
Ljubezen? Nimaš sreče! Žal... 
Tudi taki morajo živet...

Tako se ne dela s svojo simpatijo! 
Mal se bolj potrudi pri ocenah! 
Ti ne bo škodilo! Živiš le enkrat! 
Pa zapomni si: na napakah se 
učimo...

Zvede je brala: Iris, 8. a
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Kons 8. a
Učitelji težijo: 8. a se ne uči! 
Boris ne dela domačih nalog. 
Boris je kaznovan. Nihče se ne 
uči. V zbornici letijo besede brez 
pomena. 8. a se ne uči! Živijo naj 
po zakonih! §x: učite se! §y: ne 
govorite nazaj! §q: vpisani boste!
1960 dni se že učimo. 15680 ur 
ne spregovorimo, a vpisani smo 
vedno. Ali bi vi še zdržali? Mi 
moramo!!! Delamo kot mravlje,
ki bodo brez počitka kmalu 
omagale!

David Rožmarin, 8. a

Kons 8. b
Nekdo ima črne lase - kdo je to? 
Doris. Nek pobič pa dobro igra 

nogomet - kdo je že to? Tadej. 
Neka deklina pa obvlada klavir 
- katera že? Zala. Nekaterim pa 
igra in ples gresta dobro od rok 
- komu? Sari. Na koga pa kriči 
Ekselenska, da premalo je? Na 
koga le? Na Janjo. Ja, kdo pa 
te hitro govori, pa ima zraven 
tega še lepe oči? Tamara. Kdo je 
že tisti, ki nas rad jezi, nato pa 
Mojca nanj kriči? Matej Kretič. 
Kdo pa dosti pouka zamudi, 
komu pa se tak lepo godi? 
Ja, našemu Kokiju. V našem 
razredu najbolj tiho sedi. pssst 
David. Kadar si matematike 
zaželi Rožmanova takoj zanj 
poskrbi? Za Petra. Nekaterim pa 
fizika leži, joj kakšni srečneži so 

ti? Imamo kakega takega? Tadeja 
M. Za košarkaško žogo se podi, 
nato pa si Levinov ortopedski 
trak na koleno namesti. Maja. 
Jezik ji leti kot v tujem jeziku 
govori! KIKOČAKU? Kaj? 
Povej slovenski prevod! Tjaša. 
Ej, kaj je bilo že včeraj glede 
tiste interpelacije? Pojma nimam. 
Grega “baraj”. Le kdo je izumil 
te računalniške igrice? Zdaj naš 
Janez samo še pri računalniku 
čepi. Proti golu hiti in kadar 
si gol zaželi, se ji ta iz rok ne 
izmuzne? Komu? Urši V. Zadnje 
čase ji prav nič za šolo ni, saj 
samo za fante ima oči. Le kdo je 
to? Urška Ž.

Zala in Tamara G., 8. b

KONS


