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Ob zaključku šolskega leta 2003/04

Prvega septembra 2003 je OŠ Voličina začelo 
obiskovati 243 učencev v 14 oddelkih. Ena učenka se 
je med šolskim letom za kratek čas prešolala in se nato 
spet vrnila, zato šolsko leto zaključujemo prav tako 
243 učenci. 
Slovenski pregovor, “Vsak je sam svoje sreče kovač” 
je znan vsem. Iz njega je moč sklepati, da se vsak 
posameznik svojih uspehov - sreče lahko veseli le na 
podlagi sistematičnega sprotnega in prizadevnega dela. 
Vsi tisti, ki ste v šolskem letu 2003/04 bili delovni, 
ste ga tudi uspešno končali, ste torej srečni. Prepričan 
sem, da vas je mogoče malo strah prihajajočega 
šolskega leta 2004/05, saj nikoli ne vemo kaj nas 
čaka oziroma ali bomo uspešni. Če se bomo vsi 
skupaj trudili, pokazali interes, zagnanost, bo tudi 
prihajajoče leto uspešno. Te sposobnost ne veljajo 
samo za šolo in učence, ampak za vse ljudi. Le redki 
so tisti, ki zadenejo glavne dobitke na loteriji. Zato 
vam predlagam, da se nanje ne zanašate, saj bo le delo 
tisto, ki bo omogočilo uspeh in razveselilo vsakega 
posameznika ter okolico - ljudi, ki živijo ob uspešnem 
posamezniku. 
Šolsko leto, ki ga pravkar zaključujemo, je bilo zelo 
uspešno, saj so učenci dosegli v povprečju zelo dober 
uspeh ob zaključku šolskega leta, le nekaj je takih, ki 
žal niso bili uspešni in to predvsem zaradi svojega 
nedela za šolo, slabe motiviranosti za pouk in ker so 
veliko izostajali od pouka, žal pa skupaj s starši ter 
skrbniki nismo našli skupnega jezika, ki bi omogočal 
pri teh učencih spremembe na boljše. 
Od 243 učencev jih je kar 175 osvojilo Bralno značko. 
Posebno pohvalo si zaslužijo učenci 1. ter 2. razredov, 
saj so v vseh 5 razredih osvojili Bralno značko prav 

vsi učenci. 19 učencev 8. razreda je osvojilo Bralno 
značko vseh 8 let. 23 učencev 4. razreda je uspešno 
opravilo kolesarski izpit. 19 učencev 7. in 8. razreda 
je uspešno opravilo izpit CPP. Od 3. do 8. razreda je 
številčno ocenjenih 168 učencev, od teh jih je kar 58 ali 
več kot 1/3 oziroma 34,52 % odličnih - ČESTITAM.

Šola je v tem letu izdala 10 številk šolskega glasila 
Šolarček ter prvih 50 številk zvezala v knjigo, ki jo 
hranimo na šoli, dva izvoda se nahajata v Univerzitetni 
knjižnici Maribor, eden v Matični knjižnici Lenart, 
eden pa v Šolskem muzeju v Ljubljani. Da smo 
Šolarčka lahko izdajali in na ta način zbrali okrog 
1.220.000,00 sredstev za učila in učne pripomočke 
ter knjige, ki smo jih kupili in jih bomo razstavili 
na zaključni prireditvi v sredo, 23. junija 2004, ob 
18.30 uri v prostorih šole, se moram zahvaliti vsem 
sponzorjem in staršem donatorjem, ki nam že četrto 
leto zapored prisluhnete in pomagate na tem področju 
v dobro naših otrok. Prav tako se je potrebno zahvaliti 
organizacijam kot so Župnijska Karitas Sv. Ruperta 
v Slovenskih goricah, Škofijska Karitas Maribor, 
Fundacija Aktiva iz Ljubljane ter Centru za socialno 
delo Lenart in Ministrstvu za šolstvo, znanost in 
šport, da smo s skupnimi močmi zmogli, da je kar 
72 učencev imelo regresirano ali brezplačno malico. 
S pomočjo tako pridobljenih sredstev pa je imelo v 
tem šolskem letu 18 učencev tudi brezplačno kosilo. 
46 učencev je v šolskem letu 2003/04 imelo olajšave 
pri plačilu učbeniškega sklada oziroma brezplačno 
uporabo učenikov. Prav tako se je potrebno zahvaliti 
gospodu župniku Tončeku Frasu in župnijskemu 
svetu župnije Sv. Ruperta v Slovenskih goricah, da 
so prisluhnili potrebam šole in v korist naših otrok 
omogočili izvajanje pouka v tem šolskem letu samo v 
jutranji izmeni. 
Kot smo že večkrat poročali, bo Občina Lenart 
v poletnih počitnicah začela graditi mansardo OŠ 
Voličina. Na ta način bomo pridobili tri nove učilnice. 
Bojim pa se, da žal te učilnice ne bodo dokončane že 
prvega septembra, ampak nekoliko kasneje, zato bomo 
tudi v začetku šolskega leta 2004/05 morali začeti 
izvajati pouk tudi tako kot to leto zunaj prostorov šole. 
Pri tem pa je potrebno zapisati še, da so učiteljice, ki 
so letos poučevale zunaj šole, torej v prostorih KS 
Voličina in Domu SV. Jožefa bile skupaj z učenci 
zadovoljne, saj so povedale, da je pouk potekal 
nemoteno in predvsem mirno, ter da zaradi tega ni 
bilo nobenih problemov, ampak so celo ocenile, da je 
bilo med učenci celo manj nasilja, ki se dogaja med 
višjimi in nižjimi razredi kot je spotikanje, zbijanje, 
žaljenje, izrekanje grdih besed itd.
Šola je toliko dobra kot ima dobre in kvalitetne učitelje 
in za OŠ Voličina menim, da imamo kvalitetne, 
strokovne in odgovorne učitelje ter tudi druge delavce 
šole, ki jim ni vseeno kako šola “živi in diha”. Na 
podlagi kvalitetnega pouka ter drugih aktivnostih 
pri dodatnem in dopolnilnem pouku ter interesnih 
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dejavnostih oziroma pri aktivnostih posebnih dni, ki 
so jih izvajali strokovni delavci šole, ocenjujem, da so 
učenci na podlagi tega ter svojega lastnega interesa 
in vzpodbud staršev dosegali tudi lepe rezultate na 
tekmovanjih, prireditvah ter na ta način ponesli ime 
naše šole in kraja v širše okolje. Vsem strokovnim 
delavcem, učencem in staršem iskreno čestitam za 
dosežene uspehe na vseh področjih. V okviru šole 
so se učenci trikrat v tem šolskem letu udeležili šole 
v naravi, prav tako pa je šola sodelovala v projektu 
Naučimo se plavati. Učenci so se udeleževali ekskurzij. 
Na podlagi opravljenega testiranja predmetne stopnje 
je šola skupaj z Zavodom za šport Slovenije izvedla 
plavalni tečaj za učence predmetne stopnje, ki tega 
znanja še niso imeli. Pri vsem tem je potrebno 
poudariti, da so bili učenci velikokrat pohvaljeni, ker 
so se lepo vedli. To pomeni, da strokovni delavci, pa 
tudi starši doma veliko delamo na vzgoji naših otrok 
in upam, da bomo v naslednjih letih na tem področju 
naredili še korak naprej, saj ocenjujem, da probleme, 
ki se pojavljajo, sproti in hitro rešujemo pri vseh tistih, 
kjer so starši pripravljeni sodelovati. Upam, da je k 
temu uspehu pripomogel projekt Mreže učečih se šol 
II. - Strategije za zmanjševanje nasilja. Žal pa je tudi 
nekaj takih, kjer se starši na pozive šole ne odzivajo in 
ravno na tem področju si želimo sprememb. 
V nadaljevanju so navedeni učenci, ki so v šolskem 
letu 2003/04 na tekmovanjih dosegli zlato ali srebrno 
priznanje in osemletni odlični uspeh. Ti učenci si 
zaslužijo pohvalo in iskrene čestitke. Prav tako pa je v 
nadaljevanju poročilo o višini sredstev šolskega sklada 
ter kaj smo za to kupili. 

Uspehi učencev OŠ Voličina v 
šolskem letu 2003/04

Maja Pšajd (8. b) je osvojila srebrno priznanje na 
tekmovanju iz znanja zgodovine (mentorica Zdenka 
Ekselenski) 
David Rožmarin (8. a) je bil odličen vseh osem let
Danaja Rožmarin (8. a) je bila odlična vseh osem let
Nina Steiner(8. a) je bila odlična vseh osem let
Tamara Gašparič (8. b) je bila odlična vseh osem let
Aleš Tuš (8. a) je dosegel odličen uspeh vseh 8 let, 
Aleš nas je velikokrat razveseljeval s svojimi igralskimi 
sposobnostmi
Janja Fras (8.b) je bila odlična vseh osem let
Denis Brandšteter (8. a) je bil odličen vseh osem let
Iris Šteinbauer (8. a) je osvojila srebrno priznanje 
na tekmovanju iz znanja o diabetesu (mentorica Irena 
Fišer), je bila odlična vseh osem let
Sabina Markuš (7. a) je osvojila zlato priznanje 
na tekmovanju iz znanja zgodovine za Turnerjevo 
priznanje na temo “Rudolf  Maister” (mentorica 
Zdenka Ekselenski), je osvojila zlato priznanje na 
tekmovanju iz znanja zgodovine na temo “100 let 
letalstva” (mentorica Zdenka Ekselenski), je osvojila 

srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja zgodovine 
(mentorica Zdenka Ekselenski) 
Aleksander Sužnik (7. b/9) je osvojil zlato priznanje 
na tekmovanju iz znanja zgodovine za Turnerjevo 
priznanje na temo “Rudolf  Maister” (mentorica 
Zdenka Ekselenski), je osvojil srebrno priznanje na 
tekmovanju za Vegovo priznanje iz znanja matematike 
(mentorica Alojzija Rožman) 
Klemen Imširovič (7. b) je osvojil zlato priznanje 
na tekmovanju iz znanja zgodovine na temo “100 let 
letalstva” (mentorica Zdenka Ekselenski), je osvojil 
srebrno priznanje na tekmovanju za Vegovo priznanje 
iz znanja matematike (mentorica Alojzija Rožman) 
Tadej Markuš (8. b) je osvojil srebrno priznanje 
na tekmovanju za Stefanovo priznanje iz znanja 
fizike (mentorica Irena Pernat), je osvojil srebrno 
priznanje na tekmovanju za Vegovo priznanje iz znanja 
matematike (mentorica Alojzija Rožman), je bil vseh 
osem let odličen
Sara Damiš (8. b) je osvojila srebrno priznanje na 
tekmovanju za Stefanovo priznanje iz znanja fizike 
(mentorica Irena Pernat), posebno pohvalo si zasluži 
za vodenje kulturnih prireditev, posebej izvirna je bila 
na prireditvi ob materinskem dnevu 
Tamara Fras (7. b) je osvojila srebrno priznanje na 
tekmovanju za Vegovo priznanje iz znanja matematike 
(mentorica Alojzija Rožman), je osvojila srebrno 
priznanje na tekmovanju iz znanja o diabetesu 
(mentorica Irena Fišer) 
Jože Lehner (8. a) je osvojil srebrno priznanje na 
tekmovanju iz znanja zgodovine (mentorica Zdenka 
Ekselenski) 
Zala Čuček (8. b) je osvojila srebrno priznanje 
na tekmovanju iz znanja zgodovine (mentorica 
Zdenka Ekselenski), je osvojila srebrno priznanje 
na tekmovanju za Cankarjevo priznanje iz znanja 
slovenščine (mentorica Jožica Vršič), je bila odlična 
vseh osem let, Zalini prsti so na prireditvah s klavirja 
znali izvabiti čudovite in z občutkom odigrane 
melodije 
Aleksander Živko (7. b) je osvojil zlato priznanje na 
državnem tekmovanju iz znanja zgodovine (mentorica 
Zdenka Ekselenski), je osvojil zlato priznanje na 
tekmovanju iz znanja zgodovine za Turnerjevo 
priznanje na temo “Rudolf  Maister” (mentorica 
Zdenka Ekselenski), je osvojil zlato priznanje na 
tekmovanju iz znanja zgodovine na temo “100 let 
letalstva” (mentorica Zdenka Ekselenski), je osvojil 
srebrno priznanje na tekmovanju za Vegovo priznanje 
iz znanja matematike (mentorica Alojzija Rožman), je 
osvojil srebrno priznanje na tekmovanju za Stefanovo 
priznanje iz znanja fizike (mentorica Irena Pernat), je 
osvojil srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja o 
diabetesu (mentorica Irena Fišer), velikokrat nam je 
zaigral na proslavah

Vsem učencem iskreno čestitam!
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Poročilo o porabi sredstev 
šolskega sklada

Zbranih sredstev šolskega sklada brez DDV je 
bilo 1.539.999,00.

Od tega sredstva porabljena za izdajo glasila Šolarček:
- ovoj za glasilo Šolarček            183.923,64
- 2 tonerja za tiskalnik Canon LBP1120         33.516,00
- 5 tonerjev za fotokopirni stroj             44.200,00
- 2 popravili fotokopirnega stroja
  (od skupno 4)               27.136,60
(skupna vred. pop. in servisa 135.682,88)
- 2 zavitka papirja A4              1.5380,00
- 20 zavitkov papirja A3              30.600,00
     
SKUPAJ:             320.914,24

Skupna vrednost šolskega sklada v šol. l. 2003/04: 
1.219.084,76

IZ ŠOLSKEGA SKLADA SMO

• pri podjetju JEČNIK, d.o.o. nabavili: 2 kompleta 
BESEDNI ZAKLAD, 1 komplet LEGO, 2 kosa 
PALETA ZA VADBO, 1 komplet NALOGE 
PALETTI 1. razred, 1 komplet NAŠA ČUTILA, 
1 komplet ŠTIRJE LETNI ČASI, 1 komplet 
SVETOVNE ZNAMENITOSTI, 1 komplet 
CALCULINO, 1 komplet PANORAMIX 
- geometrijski liki, 2 ŠTEVILSKA TRAKA, 2 
MAGNETNA ŠTEVILSKA TRAKA, 1 kompet 
LEGO “VELEMESTO”, 4 komplete Lego 
“PLOŠČE”, 3 komplete GIMNASTIČNIH 
OBROČEV. Celotno naročilo je znašalo 293.412,00 
SIT.
• pri podjetju AOX smo nabavili 1 komad NIZANJE 
S PREDLOGI, 2 komada SEŠTEVANJE - 
ODŠTEVANJE, 2 komada DELJENJE, 2 komada 
MNOŽENJE, 1 kom CHICKY - PICKY IGER, 3 
TALNE SESTAVLJANKE, 5 SETOV LUTKE V 
GOZDU, ŽIVALI, 2 komada IGRA 1-10, 1 komad 
MOJA PISAVA 2, 3 komade KOCK GUMA, 11 cm, 
1 KOMAD MAGNETNI STOTIČNI KVADRAT, 
1 komad LINK KOCKE 2 cm, 1 kom 3D SET, 1 
komad ŠTEJEMO IN RAČUNAMO, 5 komadov 3 
D KONSTRUKTOR, 2 komada MATEMATIČNIH 
KOCK. Skupna vrednost naročila je bila 279.163,20 
SIT.
• pri podjetju VIRLES nabavili eden Influenčni 
stroj in eden rezalnik stiroporja STYROCUD 3D, v 
vrednosti 186.720,60 SIT.
- pri podjetju ELEKTRON, nabavili 1 LCD 
projektor, v vrednosti 281.468,40 SIT.
• pri Založbi Karantanija naročili 2 izvoda ZLATI 
ZVONČEK, Srečko Kosovel, 2 izvoda PETER NOS 
- LUNJANI IN ZEMLJANI, Primoža Suhodolčana 

in 2 izvoda PETER NOS IN PRIJATELJI, Primoža 
Suhodolčana.
• pri Založbi Aristej: 2 izvoda ČOMBO, SONČNI 
KRALJ, Roka Vilčnika, 2 izvoda ZELENI FANTEK, 
Vinka Moderndorfera, 2 izvoda OD KOZLIČKA DO 
VOLIČKA, Jadranke Čunčić - Bandov, 2 izvoda DVE 
IGRI Z GLAVO IN REPOM, Mira Gavrana
• pri Založbi EPTA 1 izvod DAJ MI POLJUBČEK, 
Christophe Loupy, 1 izvod O MIŠKI, KI JE ISKALA 
PRIJATELJA, Eric Carle,1 izvod IGRAJ SE Z 
MANO, Yoko Imoto, 1 izvod OD GLAVE DO 
PETE, Eric Carle, 1 izvod DOMINO IN TJULENJ, 
Shomei Yoh, 1 izvod HOJ, RDEČA LISICA!, 
Eric Carle, 1 izvod ZELO LAČNA GOSENICA, 
Eric Carle, 1 izvod NE MOREŠ ZASPATI, MALI 
MEDO?, Waddell/Firth, 1 izvod VIK IN KRIK 
V ZELENJAVNEM VRTU, Nordqvist, 1 izvod 
LIZA SE UČI PISATI, Hagen/Hopman, 1 izvod 
NERODNA AVGUŠTINA.
• pri Založbi DIDAKTA, 1 izvod FILM, 1 izvod 
HITRA VOZILA, 3 izvode HOPI POPI, 3 
izvode IZDELUJMO IZ LESA, 3 izvode KLIK 
- SKRIVNOSTNA VILA, 5 izvodov LJUBČI, 3 
izvode MLADI VREMENOSLOVEC, 3 izvode 
MOJ PRVI SLIKOVNI SLOVAR, 3 izvode MOJE 
PRVE PODOBE, 5 izvodov POLNA LUNA IN 
SHUJŠEVALNA KURA, 3 izvode POSNEMAJMO 
ŽIVALI, 5 izvodov PRISLUHNI ŠKOLJKI, 1 
izvodov SLAMNATI BIKEC (GLEDALIŠČE V 
RAZREDU), 1 izvod ŠPANSKA PRINCESKA, 
5 izvodov UČIMO SE BRATI IN PISATI 
PISANE ČRKE, 3 izvode ZNANOST, 2 izvoda 
ARHEOLOGIJA, 1 izvod VIHAR.
• pri Založbi Mladinska knjiga, 1 izvod 
VELIKA KNJIGA ČUDES, 1 izvod 7 NAVAD 
ZELO USPEŠNIH NAJSTNIKOV, 1 izvod 500 
DRAMSKIH ZGODB, 3 izvode RAZBOJNIK 
CEFIZELJ IN OBČINSKA BLAGAJNA, 2 
izvoda MALI MEDO, 2 izvoda O MROŽKU, KI 
NI HOTEL STRIČI NOHTOV, 2 izvoda NANA, 
MALA OPICA, 2 izvoda ŽIVALI NA KMETIJI, 2 
izvoda TANTADRUJ, 2 izvoda SLIKOVNI SLOVAR 
ZEMLJE, 1 izvod SLIKOVNI SLOVAR RASTLIN, 1 
izvod PRAVLJICE IZ IGLUJA, 2 izvoda V DEVETI 
DEŽELI, 1 izvod BISERNICA, 1 izvod MITI IN 
LEGENDE, 5 izvodov SOLZICE, 5 izvodov STARE 
GRŠKE BAJKE, 4 izvode MALI PRINC, 2 izvoda 
V GAJU ŽIVLJENJA, 6 izvodov DNEVNIK ANE 
FRANK.

Pri omenjenih založbah smo nabavili 121 knjig v 
skupni vrednosti 242.087,97 SIT.

Skupna vrednost knjig, učil in učnih pripomočkov je 
iz naslova šolskega sklada znašala 1.219.440,67 SIT.

Hvala! 
Ravnatelj
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1. a in 1. b devetletke
Vsak učenec in učenka si je poiskal svoje mesto 
v skupini oz. v razredu. Naš cilj je, da se otroci 
počutijo sprejete in varne. Njihove skrbi in strahovi, 
njihov pogum in znanje so razpoznavni in priznani. 
Otroci imajo možnost pridobivati socialne veščine 
- samostojno in pozitivno samopodobo, upoštevajo 
sebe in druge, se poslušajo, razumejo in izražajo 
čustva. Vsi po svojih zmožnostih sodelujejo pri 
različnih dejavnostih in prireditvah. Poleg znanja, ki 
ga pridobivajo učenci ob knjigah in zvezkih pa so prav 
tako pomembne znanje in izkušnje, ki si jih nabirajo z 
opazovanjem, raziskovanjem in ustvarjanjem v naravi, 
glasbi, z likovnim izražanjem, v športu…

Nekaj domislic, ki smo jih izvedli:
• obiskali smo domačije otrok,
• izvedli pohod na Zavrh,
• izvedli daljši trim pohod po okolici Voličine,
• pripravili prednovoletno srečanje za starše,
• sodelovali na vseh krajevnih proslavah,
• izvedli naravoslovni dan - obisk zeliščarke, zobne 
  asistentke in medicinske sestre,
• povabili v goste dedke in babice - pripoved o starih 
  časih,
• pripravili razstave v šolski avli,
• pripravili kostanjev piknik na domačiji pri Čučkovih,
• vsi učenci so osvojili bralno značko,
• vsi učenci so uspešno opravili začetni in nekateri 
  nadaljevalni plavalni tečaj v Termah Radenci,
• prejeli priznanje na likovnem natečaju z naslovom 
  “Samo eno življenje imaš, pazi kako z njim ravnaš”,
• prejeli bronasto Vegovo priznanje,
• izdelali lutke in pripravili lutkovno igrico Volk in 
  sedem kozličkov,
• povabili starše na dan odprtih vrat in skupaj z njimi 
  izdelali sceno za lutkovno predstavo Volk in sedem 
  kozličkov,
• vsi učneci so osvojili malo zlato medaljo v športnih 
  dejavnostih “Zlati sonček”,
• nabirali so si znanje z obiski v računalniški učilnici,
• zbirali in poklonili knjige v akciji “Podari objem” v 
  mesecu decembru 2003,
• sodelovali v akciji “Živalski vrt” za ohranitev 
  morskega leva,
• na pustovanju v šoli prejeli 1. in 2. nagrado za najbolj 
  všečno in domiselno masko na razredni stopnji,
• prispevali svoj finančni delež v akciji za “Živalski 
  azil”,
• k sodelovanju nas je povabilo Lutkovno gledališče 
  PIKA iz Lenarta, da smo s svojimi ilustracijami 
  obogatili pesmarico Pesmice iz Pikine skrinje 2.

Vsak otrok se razvija drugače in za razvoj otrokove 
osebnosti bomo storili največ, če ga bomo pri tem 
pazljivo spremljali. Otrok črpa duševno podporo 
iz potrditve lastne vrednosti in zaupanja v lastne 
sposobnosti. Samozavestni ljudje imajo debelejšo kožo 

in se ne spotikajo ob vsakem najmanjšem kamenčku 
na poti življenja.

1. a in 1. b devetletke,
Učiteljici: Silva Potočnik in Simona Čuček, 

Vzgojiteljica: Kristina Travnekar

1. a
V 1. a že vsak kaj zna.
Znamo že brati, pisati in hkrati
vam vsa števila že znamo prebrati.

Uroš, Aljaž in Tilen,
vsak od njih je včasih priden.
Simona, pri nas sta dva,
kar eden ne ve, drugi doda.

Marcel, Mihael in David,
vsak od njih se kdaj postavi.
Pa ne, to še ni vse,
v prvem razredu so tudi deklice.

Učenci 1. a.

Špela naša je ta glavna,
saj predsednica je slavna.
Maja hitra je kot strela,
saj je skoraj Aljaža prehitela.

Kaj pa Katja, Urška in Patricija,
njih težko kdo prav pozna
in malokdo ve,
kako že branje jim gre.

To smo mi - prcleki,
POZOR, ODHAJAMO, ampak
v drugem razredu nič več ne nagajamo.

1. a z razredničarko Mojco

2. a
V šolskem letu 2003/04 smo drugošolci zaradi 
prostorske stiske gostovali v prostorih doma sv. Jožefa. 
Počutili smo se prijetno. Vsak dan smo odhajali v šolo 
na malico in se srečevali z drugimi učenci.
Med šolskim letom so učenci obiskovali OPZ, 
pravljični krožek, lutkovni krožek in računalništvo.
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Učenci 2. b razreda.

Pet učencev je prejelo bronasto priznanje pri 
tekmovanju v znanju matematike. Vsi so naročeni na 
revijo Ciciban in so tekmovali za Cici veselo šolo. Vsak 
otrok je dobil Cici pohvalo. Vsi drugošolci so osvojili 
bralno značko, saj so nekateri prebrali več kot 20 
knjig. S svojimi prispevki so zapolnili stani v Šolarčku. 
Posebej so se izkazali na novoletnem nastopu, ki so 
ga pripravili za starše. V programu so nastopali vsi 
učenci. Z zanimivimi točkami so popestrili program 
tudi na proslavah. Naravoslovni dan smo organizirali 
v Ljubljano v Hišo eksperimentov. Na končni izlet 
smo šli v Celje. V ustvarjalni delavnici v Hermanovem 
brlogu so izdelali medeno srce. Na zanimiv način so 
iskali skriti zaklad na celjskem gradu.
Vso šolsko leto smo si prizadevali, da bi dosegli čim 
boljši učni uspeh.

Razredničarka: Terezija Habjanič

2. b

Učenci 2. b razreda.

Mi - 2. b smo pisana druščina zabavnih, igrivih in 
navihanih učencev. Radi pojemo, igramo lutke in 
obožujemo nogomet.

Pa še dve cvetki, ki veliko povesta!

Ali je kdo videl moje copate?

Toto kislico, učiteljica, jaz ne vem, kak bi…

2. b z učiteljico Petro Caf

3. razred
Mi, 3. razred se imamo kul. Škoda, da gre šola proti 
koncu. V našem razredu imamo 14 deklic in 6 dečkov. 
Pouk imamo v Jožefovem domu. Tam smo zato, ker je 
v šoli premalo prostora. Učilnico imamo lepo urejeno, 
na oknih imamo nalepljene pisane metuljčke, marjetice 
in vijolice, ki smo jih izdelali pri likovni vzgoji. Pri 
pouku veliko uporabljamo računalnik, uporabljamo še 
grafoskop, videorekorder in kasetnik. Naša učiteljica 
je Elizabeta Vogrin. Učiteljica je prijazna in se nič ne 
krega. Pri pouku veliko delamo in ustvarjamo. Imeli 
smo naravoslovni dan o elektriki. Delali smo poizkuse. 
Vsi so nam uspeli. V mesecu decembru smo za starše 
priredili bogat kulturni program. Obiskale so nas tudi 
babice, ki so bile zelo navdušene. Nastopali smo vsi. 
Vsi smo osvojili bralno značko.
Veseli smo bili Hiše eksperimentov v Ljubljani. 
Ogledali smo si tudi ljubljanski grad. Hura, kmalu je 
prišel 17. maj. Odšli smo v šolo v naravi v Zreče. Tam 
smo se imeli super! Naučili smo se plavati žabico, kravl 
in delali smo rakete in gledali pod vodo. Ampak najbolj 
veselo je bilo takrat, ko smo se spustili po toboganu. V 
petek po testiranju smo se vrnili domov in smuknili v 
naročje mamic in očetov, ki smo jih malo pogrešali. 
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Učenci 3. razreda.

Sedaj se še pridno učimo, saj si želimo, da bi vsi učenci 
izdelali razred čimbolj uspešno.

Učenci z učiteljico Elizabeto Vogrin

4. razred
Sem Nika in obiskujem četrti razred Osnovne šole 
Voličina. V četrtem razredu nas je petindvajset. 
Petnajst deklic in deset dečkov. Naša učiteljica je 
Spomenka Rems. Štirinajst učencev je osvojilo bralno 
značko. Tekmovali smo v znanju matematike, kjer se 
je dvanajst učencev potegovalo za najvišja mesta. Kar 
pet nas je osvojilo bronasto priznanje: Andrej Sterniša, 
Barbara Sužnik, Nika Mihelič, Tadej Kurnik in Tifanija 
Španinger. Tekmovali smo tudi v “Računanje je igra”. 
Tekmovalo nas je petnajst. Zlato priznanje so dobile tri 
učenke: Nika Mihelič, Ines Vrabl in Katja Lampreht. 
Pet učencev je dobilo priznanje, vsi tekmovalci 
pa smo dobili priponke. Iz znanja Vesele šole sta 
tekmovali dve učenki in sicer Nika Mihelič in Tifanija 
Španinger. Sodelovali smo tudi pri literarnem natečaju 
Z domišljijo na potep. Poslali smo deset pravljic, ki so 
bile izbrane, da bodo objavljene v knjigi z naslovom 
Z domišljijo na potep. Učenci obiskujemo interesne 
dejavnosti in smo pri tem uspešni in ustvarjalni. S 
pevskim zborom smo sodelovali na reviji. Lutkarji so 
osvojili prvo mesto na medobčinskem tekmovanju. 
Zbirali smo tudi finančna sredstva za invalidno deklico 
in za azil za živali v Mariboru.

Kolesarski izpit učencev 4. razreda.

Vsi učenci smo opravili kolesarski izpit. Sedem 
učencev nas je razred izdelalo z odličnim uspehom.
V tem šolskem letu je bilo zelo v redu, nič ni bilo 
preveč težkega in upam, da bo tudi v naslednjih 
razredih tako.

Nika Mihelič, 4. r

5. razred
Vedno dobre volje smo
in vedno radi pišemo.

Dejan vedno dober vic pove,
Amanda rada smeje se.

Le kaj brez nogometašev bi,
Mitja, Davorin in Matej
se vedno za žogo pode.

Iris rada poje in
z Mihajelo se lovi.

V razredu ni miru,
zato poskrbita Franci in Simon.

Tadej knjige bere rad,
Gašper pa v svetu domišljije živi.

Timotej in Rok za računalnikom sedita.
David G. in Gregor vedno kaj naredita.

Kadrijan se le uči
in za Karmen poskrbi.

Ines za odličen uspeh se bori,
Saša cele dneve v postelji preživi,
le kako to, da še živi.

Nina za fante ima oči,
David Z. le s Tadejem govori.

Tina in Eva pa vedno glavi skupaj tiščita
in se radi smejita.

Le kaj bi brez naše učiteljice Alanke,
ki za nas in naše znanje ter vedenje poskrbi.

Mi smo 5. razred,
ki za nemir na šoli poskrbimo,
učiteljem sive lase naredimo
in vedno pri ravnatelju sedimo.

Eva Fras, Tina Katan, 5. r

7. a devetletke
Radi bi vam predstavili naš razred, 7. a 9-letke. 
Drugega septembra 2003 smo vstopili v 7. razred. 
Iz 5. razreda smo preskočili v 7. razred. Devetletka 
nam je všeč. V 7. razredu smo dobili tudi novo 
super razredničarko Ireno Fišer. Ko smo vstopili v 
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7. razred smo se morali delit na dva razreda, a in b. 
Nekateri smo bili žalostni, saj smo se morali ločit od 
najboljših prijateljev in prijateljic, a smo se potem hitro 
spoprijateljili z ostalimi. Naš razred šteje 15 učencev, 
8 deklet in 7 fantov. Dekleta so: Natalija, Simona, 
Kristina, Viktorija, Darja, Nina, Suzana in Vesna. 
Fantje: Aleš, Marko, Tomaž, Davorin K., Davorin 
P., Matej in Samo. Leto pa je hitro prišlo naokrog 
in sedaj se že bliža konec šolskega leta. Odpravili 
smo se na ekskurzijo na Dolenjsko. Obiskali smo 
Muljavo, Jurčičev rojstni kraj, izvir reke Krke in grad 
Bogenšperk. Ta izlet nam je bil zelo zanimiv in upamo 
da bodo še naslednji izleti takšni. Sedaj nas čaka le še 
zaključek šolskega leta in podelitev spričeval. Naslednji 
september pa bomo že 8. a 9-letke.

Simona in Natalija, 7. a/9

7. b devetletke
Šolsko leto se že bliža koncu, na vrata pa že trkajo 
zaslužene počitnice. Seveda jih že vsi nestrpno 
pričakujemo!
V razredu nas je 14 učencev, od tega je 7 punc in 7 
fantov. Naša razredničarka je Nataša Glodež. Letos 
nas je v razredu veliko manj kot lani. Dobili smo tri 
nove sošolce. Z vsemi smo se dobro ujeli. Predsednik 
razreda je Aleksander Sužnik, ki je dosegel srebrno 
Vegovo priznanje iz matematike in priznanje iz 
zgodovine. Nekateri smo pridno brali, saj smo osvojili 
bralno značko iz slovenskega in angleškega jezika. 
Celo leto smo se pridno učili, če pa je kdo imel pri 
učenju težave, smo mu radi pomagali. Dečki so tu in 
tam ušpičili kakšno neumnost. Na končni izlet smo 
šli 5. maja. Obiskali smo Jurčičevo domačijo, grad 
Bognšperk, ogledali smo si tudi izvir reke Krke. Nismo 
se pustili, da bi nas deževno vreme spravilo v slabo 
voljo, zato smo se z lepimi spomini vrnili domov.

Učenci 7. b/9

7. a
Lani, 1. septembra, smo se popolnoma vsi, iz takrat 
novo pečenega 7. a razreda, spet zbrali skupaj. Vsi 
smo bili zelo veseli, saj se že dva meseca nismo 
videli in dodatno veselje smo imeli, kajti bili smo 
eno leto starejši in zato tudi bolj “pomembni” na 
šoli, vendar smo pa tudi vedeli, da se bomo v tem 
šolskem letu morali zelo potruditi, saj sedmi razred 
ni tako enostaven. To leto nam je že drugič zapored 
razredničarka Irena Zgaga, katero smo si tudi vsi 
želeli, saj je super, kljub temu da ima včasih zaradi 
nas velike preglavice.Tudi v tem šolskem letu jih ni 
primanjkovalo, saj smo se v primerjavi z lanskim 
letom kar precej razživeli, nekateri še posebej. Mojega 
sedmega razreda ne bom nikoli pozabila, saj smo se 
v tem šolskem letu imeli čudovito. Vsi smo bili že kar 
na začetku veseli, saj smo “končno” dobili omarice, 
zaradi katerih smo v šestem razredu spregovorili 
ogromno besed. Kot sem že na začetku omenila, da 
sedmi razred ni tako lahki smo ugotovili kaj kmalu, 

kajti dobili smo kar dva nova učna predmeta, kemijo 
in fiziko. Nekaterim sta delali kar velike težave, 
drugim spet ne. V tem šolskem letu smo imeli kar 
veliko športnih dni, ki so bili nekateri bolj, drugi manj 
zabavni, vendar smo se vseh z veseljem udeležili, kajti 
glavno je to da ni bilo pouka. Izmed naših športnih 
dni nam je bilo najbolj všeč drsanje, ki je bilo zelo 
zabavno, saj smo nekateri prvič stali na drsalkah. Tudi 
naš mali pustni karneval je bil super, saj smo na njem 
počeli veliko zanimivih stvari. Kot vsako leto smo 
tudi to leto imeli novoletno zabavo, ki smo preživeli 
skupaj s 7. b. razredom. Zabava je bila zelo prijetna, saj 
smo imeli čudovito glasbo, na katero smo tudi veliko 
plesali in pri plesu so se nam pridružili tudi nekateri 
učitelji in nekatere učiteljice. Tudi letos smo v našem 
razredu zbirali denar za živali. Skozi vso šolsko leto pa 
smo se seveda najbolj veselili šole v naravi v Rakovem 
Škocjanu. In tako smo se 10. 5. odpeljali proti Postojni. 
Tega doživetja kaj hitro ne bomo pozabili, saj je bilo 
naravnost čudovito. Všoli v naravi smo bili do 14. 5. 
In v teh dneh smo neprestano delali zelo zanimive in 
poučne stvari. Najbolj zanimive dejavnosti so nam bili 
kanujanje, plezanje po naravni steni in adrenalinski 
spust čez vodo, obisk Unške koliševke, sprehodi. V 
zadnjih dveh mesecih pa smi imeli tudi ples, ki smo se 
lahko udeležili učenci višje stopnje. Na plesu je bilo 
vredu. Zdaj pa smo že na koncu šolskega leta, ki je bilo 
za nekatere bolj, za druge manj uspešeno. Vsi vemo, da 
nas drugo leto čaka še zadnje skupno leto, zato upamo, 
da ga bomo preživeli enako ali še boljše kakor letos.

Učenci 7. a

7. b
Vsi smo asi pravi,
nihče nas ne ustavi.
Kjerkoli se pojavimo,
smo vedno vsega krivi,
ker smo malce nagajivi.

Igor naš nas vedno brani,
če nas gleda kdo postrani.
Mitja rad za puncami nori,
ker se mu vsaka lepa zdi.
Klemen vse ve in zna,
pa tudi zabavo rad ima.
Tadej nas vedno spravlja v smeh,
v tistih najbolj žalostnih dneh.
Alen dobro nogomet igra,
premaga vsakega nasprotnika.
Domnu že vse preseda,
ker je v šoli taka zmeda.
Marko prava faca je,
pove nam nove vice vse.
Toni spozna se na vse,
kar se tiče tehnike.
Primož vedno je pri stvari,
saj vedno kaki štos vun spravi.
Janko v šoli je ko se mu zdi,



24. junij 2004

stran 10 stran 11

24. junij 2004RAZREDI SE PREDSTAVIJO

ker rad koristi proste dni.
Mitja rap si zavrti,
ko dolgčas ga dohiti.
Jernej za vsakega ima pripombo,
včasih najraje komu bi vrgel bombo.
Aleksandru vse snovi ležijo,
k njemu samo petke letijo.
Najraje pa imamo naše tri princeske,
saj nam na lička zmeraj prikradejo nasmeške:
Na Tamarin račun se vsi smejimo,
ko vice o blondinkah govori.
Taja zmeraj se smeji,
le smeh pokonci jo drži.
Monika pa včasih take klati,
da se cel dan ne moremo zbrati.

Učenci 7. b razreda.

Ko skupaj smo, nam je lepo,
nikoli se ne skregamo.
Smo skupaj šipo razbili, papirčke nasmetili,
toda nikoli popustili.
Nihče nikoli nas ne loči,
pa če učiteljski zbor v nas skoči.
Vedno radi se bomo imeli,
saj bodo spomini na naše prijateljstvo večno živeli.

Učenci 7. b

8. a
Nekega lepega jesenskega jutra,
so nas starši zbudili,
da smo se skupaj v šolo napotili.

Ko smo učiteljico Barta spoznali,
smo se prve dni je grozno bali.
Naučila nas je pisati in brati
in vse kar je v življenju treba znati.

Tudi v drugem razredu nas je učila
in nam znanje še bolj utrdila.

Res ne vem zakaj revež 8. a
vedno “ta stare” tršice ima.
Vedno so stroge in se resno držijo,
ampak veliko nas naučijo.
V tretjem razredu se je pričelo,

moram priznati nič kaj veselo.
Lizika prva je cveke delila
in nas “bicikl” voziti učila.

V četrtem se pravljica je končala,
ko usoda nam Remsovo je pripeljala.
Še zdaj nam v ušesih njeni kriki donijo,
še zdaj se je vsi učenci bojijo.

V petem razredu bilo je vse lepo in prav,
saj Alanka ni nobeden “BAV, BAV”.
Ona je ena super gospa,
učencem se s srcem in dušo preda.

V šestem se je puberteta začela
in nas vse v svoje mreže ujela.
Morda je to vzrok za naše mišljenje,
da res je kruto to naše življenje.

Takrat smo spet novo tršico dobili,
skupaj z Lojzko smo se računat učili.
“Ni vražnec, da tega ne bi znali”
in kmalu smo v sedmem razredu pristali.

Tam smo se radi učili,
saj za nagrado “Piran” smo dobili.

V osmem razredu so nam začeli govoriti,
da za znanje se je treba boriti.
Morda res smo se manj učili,
zato smo samo en dan izleta dobili.

Takrat smo res malo jezni bili,
“Hallo” komu lahko se to še zgodi.
Ampak vseeno smo grozno veseli,
da lahko smo teh osem let skupaj preživeli.

Čeprav smo zadnje leto h koncu pripeljali,
bomo za vedno prijatelji ostali!!!

Učenci 8. a

8.b
Minilo je osem let, ko smo se nekateri prvič videli in 
skupaj smo zakorakali v svet šole. Bilo nas je strah, ker 
nismo vedeli, da nas čakajo najlepši trenutki in prišel 
je čas, ko so nas učitelji spodbujali k učenju in nam pri 
tem pomagali. Seveda pa je bil tudi čas za smeh in jok, 
velikokrat smo se pri urah pouka nasmejali in se med 
odmori na ramah sošolcev zjokali. Spoznali smo tudi 
nove učitelje in pri tem tudi nove sošolce. Velikokrat 
so nam “tršice” težile in mi smo za spomin vpis v 
dnevnik dobili. Vendar smo šele zdaj v osmem razredu 
spoznali, da radi se imamo in zelo nam je hudo ko 
narazen gremo. Vsem učiteljem in delavcem šole se 
zahvaljujemo za skrbi, lepe trenutke in pridobljeno 
znanje.

Učenci 8. b
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Lovski krožek
V letošnjem šolskem letu smo obiskovali tudi krožek 
LOVSTVO. Namen sodelovanja v tem krožku je bil 
spoznati divje živali, naravo in lovstvo. Z krožkom 
smo pričeli septembra, trajal je do junija, vsak mesec 
smo imeli dve šolski uri. Krožek je vodil Franci Ornik, 
lovec Lovske družine Voličina. Obiskovali smo ga 
učenci od 3. do 7. razreda. Pri krožku smo spoznali 
divje in domače živali, ogledali smo si vzrejo fazanov 
na Štraleku, obiskali smo lovski dom LD Voličina, 
pozimi smo krmili divjad na krmišču, predvsem 
fazane, ki si v snegu ne morejo sami poiskati hrane. Na 
enem izmed krožkov nas je obiskal živinozdravnik, ki 
nam je predaval o boleznih divjadi in domačih živali. 
Ob koncu šolskega leta smo obiskali kmetijo Šnofl v 
Sp.Voličini, kjer redijo veliko domačih in divjih malih 
živali ter jelene v obori.
Veselimo se že novega šolskega leta, da bomo lahko 
znova obiskovali lovski krožek.

Jerneja Breznik 3. r., Larisa Trinkaus 3. r., Nuša Ornik 3. 
r., Nico Meško 3. r., Martin Svenšek 3. r., Tjaša Balaj 4. r., 
Nina Valenta 4. r., Kadrijan Balaj 5. r., Gašper
Kolarič5. r., Tomaž Greifoner 7. b/9 in mentor.

Franci Ornik

Šporni dan
V sredo, 17. 6. 2004, smo učenci 7. razreda osemletke 
imeli pohod na Zavrh. Na poti smo se zabavali, tako 
da smo si pripovedovali šale in se smejali. Ko smo 
prišli do Završkega stolpa so nekateri šli domov, drugi 
pa so nadaljevali pot do Voličine. Po športnem dnevu 
smo šli še na igrišče in tam pokurili nekaj kalorij več. 
Naš zadnji športni dan v 7. razredu je minil lepo.

Marko Murko, 7. b

Šolsko leto gre počasi h koncu. Pouka skoraj ni več, 
zato smo v četrtek imeli športni dan. Imeli smo ga le 
učenci od petega do osmega razreda. Že zjutraj smo 
odšli na igrišče in začeli z igrami. Izbira je bila pestra 
nogomet, odbojka, košarka, med dvema ognjema. 
Dečki so se takoj zagreli za nogomet, deklice pa bolj 
za odbojko- seveda to ni bilo pravilo, saj je vsak lahko 
igral kar je hotel. Učitelji so bili sodniki. Šteli so točke, 

merili čas in pazili na športni “ferplay”. Ob igri smo 
pozabili na čas, zato je kar prehitro prišla ura za ma-
lico. Na hitro smo nekaj pojedli in nadaljevali z igrami. 
Tokrat niso trajale dolgo, ker smo sedmi in osmi 
razredi imeli predajo ključa, večina ostalih učencev pa 
nas je prišlo gledat in navijat. Ključ smo, po zanimivih 
nalogah dobili 7. b. S predajo ključa se je zaključil tudi 
naš športni dan. Za nekatere se je nadaljeval še nekaj 
časa, ko je po avtobusni postaji divjala vojna z vodnimi 
baloni. 

Tamara Fras, 7. b

Naravoslovni dan osmošolcev v hidroelektrarni Fala

Kulturno popotovanje
V ponedeljek, 21. 6. 2004, smo se lutkovna skupina, 
plesna skupina Raglje in literarni krožek odpravili na 
kratko kulturno popotovanje. Ob osmih smo se zbrali 
na avtobusni postaji in se z avtobusom odpeljali proti 
Sveti Trojici. Tam so nas sprejeli učenci, učitelji in 
ravnatelj Osnovne šole Sveta Trojica. Najprej so se 
predstavili lutkarji, pod vodstvom mentorice Kristine 
Travnekar, ki so zaigrali igrico Žalosten slonček. Nato 
smo svojo točko odplesale plesalke plesne skupine 
Raglje, ki jo vodi Mojca Vogrin Pivljakovič. Nazadnje 
smo zaigrali dramski prizor Pet Pepelk, pod men-
torstvom Jožice Vršič in jih nasmejali Po končanem 
programu smo se odpeljali proti Jurovskemu Dolu, 
kjer smo se predstavili z enakim programom. Gledalci 
so bili povsod zelo navdušeni. Po vsaki predstavi smo 
dobili malico in tako smo se s polnimi želodci vrnili 
v Voličino, kjer nas je čakala še ena nagrada- pica pri 
Vinski trti.

Taja Lešnik in Tamara Fras, 7. b

Kino in razstava
V torek, 22. 6. 2004, smo si ogledali sinhronizirano 
komedijo Očkov vrtec. Vsi učenci smo se zbrali v Kul-
turnem domu in z zanimanjem gledali film. Vsem je bil 
zelo všeč in tako smo se po končanem filmu vrnili v 
šolo, kjer smo pripravljali razstavo, ki si jo boste lahko 
ogledali po zaključni prireditvi v sredo, 23. junija 2004, 
v Osnovni šoli Voličina.

Taja Lešnik in Tamara Fras, 7. b
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PTICA
JAZ SEM PTICA KUKAVICA. ZELO RADA 
LETAM IN TUDI JAJCA VTAKNEM DRUGIM 
PTICAM. SEM ZELO PLAŠNA. RADA SE 
OGLAŠAM KUKU, KUKU, KUKU. SEM BREZ 
GNEZDA. HRANIM SE Z ŽUŽELKAMI. SEM 
PTICA SELIVKA. PRED ZIMO ODLETIM V 
TOPLE KRAJE. VSAKO POMLAD SEM ZELO 
VESELA, DA SREČNO PRILETIM NAZAJ.

PATRICIJA POLIČ, 1. A

PLAVALNI TEČAJ
OD TORKA DO PETKA SMO BILI NA 
PLAVALNEM TEČAJU. VSAK DAN SMO SE 
Z AVTOBUSOM ODPELJALI V RADENCE. 
TAM SMO DELALI VAJE, MED NJIMI TUDI 
SAMOSTOJNA LETALA. UČILI SO NAS 
UČITELJI PLAVANJA. IME JIM JE BILO DADI, 
BOŠTJAN IN DANILO. UČITELJI SO BILI ZELO 
PRIJAZNI. KO JE PRIŠEL ČAS ZA ODHOD, BI 
VSI NAJRAJE OSTALI  TAM. V PETEK SMO 
MORALI POKAZATI, KAJ SMO SE NAUČILI. 
NAZADNJE SMO VSI SKUPAJ ODŠLI Z 
UČITELJICAMI NA SLADOLED.

NATAŠA BRUNČIČ, 1. A/9

NA PLAVALNEM TEČAJU V RADENCIH SMO 
SE IMELI ZELO LEPO IN TUDI NAUČILI SMO 
SE VELIKO. UČITELJ JE BIL ZELO PRIJAZEN 
IME MU JE DADI. PLAVALI SMO POD VODO, 
SE POTAPLJALI IN LEŽALI NA VODI BREZ 
UČITELJEVE POMOČI. MALICALI SMO V 
JEDILNICI. PO MALICI SMO ŠLI POČIVAT 
NA LEŽALNIK. NATO PA SPET V VODO. 
UČITELJ NAM JE POVEDAL, DA BOMO 
DOBILI PRIZNANJA, SLABŠI BODO DOBILI 
SONČKA, SREDNJI DOBIJO MORSKEGA 
KONJIČKA, NAJBOLJŠI PA DELFINČKA. 
UPAM, DA BOM DOBILA DELFINČKA. KO 
SMO KONČALI S PLAVANJEM, SMO SE ŠLI 
STUŠIRAT IN PREOBLEČ TER SUŠIT LASE. 
NAŠ POZDRAV Z UČITELJEM JE BIL VSAK 
DAN HEJA JO. NAJLEPŠE JE BILO V PETEK, 
KO SMO ŠLI TUDI NA SLADOLED. KO SMO SE 
Z AVTOBUSOM PRIPELJALI V VOLIČINO, SO 
NAS ŽE ČAKALI STARŠI. SKUPAJ Z NJIMI SMO 
ODŠLI DOMOV.

KURNIK SAŠKA, 1. A/9

PLAVALNI TEČAJ SMO IMELI V RADENCIH. 
VOZILI SMO SE Z AVTOBUSOM. NAUČILA 
SEM SE PLAVATI. BILO JE SUPER.

MANJA BALAJ, 1. B/9

V RADENCIH JE BILO ZELO LEPO. PLAVANJA 
SO NAS UČILI TRIJE UČITELJI. IME JIM JE 
BILO DADI, BOŠTJAN IN DANILO. IMELI 
SMO JIH RADI. KO SMO PRVIČ PRIŠLI 

NA PLAVANJE, NAM JE DADI RAZDELIL 
VSTOPNICE IN REKEL, ČE NE BOSTE ZNALI 
DATI KARTICE NOTRI, BOSTE OSTALI ZUNAJ 
IN SI LIZALI TAČKE KOT MUCA.

ANJA ORNIK, 1. B/9

Naš izlet
18. 05. 2004 smo odšli na izlet. Po nas je prišel 
avtobus. Napotili smo se proti Celju. Izstopili smo 
pri Hermanovem brlogu. Morali smo malo peš. In 
prispeli smo do Hermanovega brloga. Tam smo si 
ogledali oblačila in orodja iz starih časov. Nato smo šli 
v delavnico. Tam smo izdelovali medeno srce. Prišla je 
novinarka Večera in nas spraševala. Ko smo končali z 
delom, nam je kustosinja povedala, da se lahko gremo 
igrat. Igrali smo se  banko, lutkovno gledališče in lahko 
smo barvali. Šli smo tudi v slaščičarno. Tam smo si 
lahko kupili sladoled. Nato smo si šli kupit spominčke. 
Odpeljali smo se do gradu. Tam  nas je čakala gospa 
Mihaelca, ki nam je skrila zaklad. Povedala nam je 
navodila. Morali smo iskati mapice, saj le z mapicami 
smo lahko prišli do zaklada. Vodička Mihaelca nam 
je pripovedovala o starih časih. Povedala nam je, 
kdo je bil vsemogočni grof  Herman II. Videli smo 
tudi Pelikanov stolp, kovnico, konjušnico in dvižni 
most. Nato smo odšli h gostilni Mici. Tam je bila tudi 
trgovina, kjer smo si lahko kaj kupili. Tam je bilo tudi 
igrišče in igrala. Prišla je ura, ko smo morali domov. 
Avtobus nas je odpeljal domov. Izlet je bil zelo lep, ker 
smo iskali skriti zaklad. Bilo je zelo zanimivo.

Klavdija Vogrin, 2. a

Natalija Ploj, 7. a/9

V torek, 18. 5. 2004, smo imeli izlet. Zbrali smo se v 
Voličini. Po nas je prišel avtobus in odpeljali smo  se 
proti Celju. Najprej smo se ustavili v Hermanovem 
brlogu. Tam nas je vodila kustosinja. Povedala nam je 
o starih časih. Mi pa smo poslušali in odgovarjali na 
vprašanja. Potem smo šli v delavnico in delali medeno 
srce in ga okrasili. Tam smo imeli tudi trgovino, 
slaščičarno in še druge trgovine. Potem nas je avtobus 
odpeljal na grad. Tam nas je vodila gospa Mihelca, 
ki nam je skrila zaklad. Iskali smo mapice. Povedala 
nam je, da je Herman II. bil najmogočnejši grof, živel 
je tudi grof  Friderik II. in Veronika Deseniška. Nato 
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smo se odpeljali do gostilne Pri Mici. Tam smo si 
nekaj kupili in malicali iz nahrbtnika ter se tudi igrali. 
Nato nas je avtobus odpeljal domov. V Voličini so nas 
čakali starši. Na gradu mi je bilo zelo všeč, ker je bilo 
pri iskanju zaklada zelo super.

Urška Peserl, 2. a

Zjutraj smo na avtobusni postaji čakali na avtobus za 
Hermanov brlog. Peljali smo se proti Celju. Preden 
smo prišli tja, smo se ustavili na črpalki Tepanje. Tam 
smo nekaj popili in pojedli. Prišli smo v Hermanov 
brlog. Mislil sem, da se bom peljal z vlakom in da 
to izgleda kot pravi brlog. Tam nam je kustosinja 
pokazala in povedala, kako so živeli v starih časih. 
Meni je bilo všeč. Zdaj pa je prišel na vrsto grad. 
Vodila nas je vodička. Slišali smo tudi kaj o Hermanu 
II. in Frideriku II.. Igrali smo se skriti zaklad. Za 
nagrado smo dobili bonbone. In končno smo prišli do 
obljubljene Mice. Tam smo igrali nogomet. 2. a razred 
je zmagal 4:3, to je bil veličastni rezultat! Jaz sem si 
kupil dva paketa vodnih balonov. Ura je hitro minila. 
Zelo všeč mi je bilo v Hermanovem brlogu. Tako sem 
preživel svoj velik dan.

Matija Damiš, 2. a

Tamara Fras, 7. b

V Evropi
Danes je moj prvi dan v Evropi. Slovenija se bo 
pridružila drugim državam. Čez 3 ali 4 leta ne bomo 
plačevali s tolarji, ampak z evri.
Mogoče se bo zgodilo, da bomo večno tam. Že prvi 
dan sem ugotovil in si rekel v Evropi mi je bolj všeč 
kot prej. Evropo imam rad.

Nejc Krajnc, 2. b

Šola v naravi - Zreče
Učiteljica nam je razdelila mapice z učnimi listi, ki 
naj bi jih reševali v Zrečah. V mapi je bil tudi list, na 
katerem je pisalo, kaj moramo vzeti s sabo. V kovčku 
je moral biti prostor za oblačila, družabne igre, knjige, 
zdravstveno izkaznico in za natikače. Ob osmi uri 
zjutraj, 17. maja, smo se zbirali na avtobusni postaji 
v Sp. Voličini. Tam nas je že čakal avtobus. Vstopili 
smo v avtobus in se usedli na sedeže in avtobus je 

začel peljati. Mamice so 
nam z avtobusne postaje 
žalostno mahale.
Ko smo prispeli v Zreče 
so nas spremljevalci 
popeljali v vile. Naša 
skupina je bila v 
stanovanju številka 61-
61. Z menoj v sobi so 
bile Saška, Anja V., Nuša 
O., Maja in Natalija K. 
Zjutraj smo vstali ob 
sedmih, oblekli trenirko 
in se zbrali pred vilami. 
Imeli smo telovadbo 
in potem smo odšli na 
zajtrk.
Po zajtrku smo si 
pospravljali sobice. 
Potem je prišla 
ocenjevalna komisija 
in ocenila urejenost 
stanovanj. Nato smo si 
oblekli kopalke, vezli 
brisači in se odšli kopat. 
V garderobi smo se 
slekli in brisače odložili 
na ležalnike ob bazenu. 
Najprej smo se v bazenu 
učili dihati. Nato smo 
naredili raketo. Že v 
dveh dneh smo znali vsi plavati. Po plavanju smo imeli 
kosilo. Po kosilu smo imeli počitek. Nato smo se spet 
kopali. Po kopanju smo se šli uredit in na večerjo. Po 
večerji smo šli na sprehod. Ko smo se razgibali, smo 
se šli umit in spat.
Ko sem prišla domov, sem šla počivat. Šolo v naravi 
sem preživela zelo lepo.

Jerneja Breznik, 3. r

Že dolgo sem se veselil šole v naravi. V nedeljo zvečer 
sem si pripravil prtljago. Zvečer sem zelo težko zaspal, 
ker sem bil nestrpen. Premišljeval sem, kako se bom 
s sošolci kopal. Zjutraj sem odhitel na avtobusno 
postajo. Vsi smo že nestrpno čakali avtobus, da nas 
odpelje v Zreče.
Prispeli smo v Zreče in se naselili v sobe, bil sem z 
Urošem, Tadejem, Martinom in Nicom. Za nas so 
skrbeli učiteljici Elizabeta, Meta in učitelj Robi.
Vsak dan smo se dvakrat kopali. Učili smo se žabico 
in kravl. V petek smo imeli glavno testiranje. Za konec 
smo odšli na tobogan.
Po bujenju smo imeli jutranjo telovadbo. Tekli smo po 
gozdu in opazovali srnice. Veliko smo se sprehajali, 
igrali nogomet in odbojko.
Šola v naravi je hitro minila. Bilo je zelo lepo in mi bo 
ostala dolgo v spominu.

Tomaž Mesarec, 3. r
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Napitek proti pretiranem
gledanju televizije
Sestavine: kozarec mleka ali soka, jed po lastni 
izbiri, učenje, delanje domače naloge, pomaganje pri 
vsakdanjih opravilih, hitro se odpravi spat.

Po prihodu domov spij kozarec mleka ali soka, saj 
boš s tem nadoknadil del izgubljene energije. Nato 
prosi starše naj ti pripravijo jed po tvoji izbiri. Ko boš 
pokosil in pospravil za seboj, pojdi naredit domačo 
nalogo. Tudi na učenje ne smeš pozabiti. Ko boš 
naredil vse navedene stvari, pojdi pomagat staršem pri 
vsakdanjih opravilih. Vsak dan se hitro odpravi spat.
Če se boš teh navodil držal vsak dan, preprosto ne boš 
imel časa za gledanje televizije in napitek proti gledanje 
televizije bo deloval.

Tifanija Španinger, 4. r

Natalija Ploj, 7. b/9

Moj pes
Doma imam psa mešančka. Bila sem še zelo majhna, 
ko sem mu dala ime Bolhec. Ne zaradi bolh, to ime mi 
je zelo všeč.
Velik je približno 30 centimetrov, težak je osem 
kilogramov. Dlaka je kratka, črno-rjave barve z belo 
liso. Po bradi je že malo siv. Je priden, prijazen in 
ubogljiv kuža. Rada se igram z njim. Lansko leto mu je 
sosed pri košnji trave po nesreči odrezal polovico repa. 
Po tem je sedaj najbolj prepoznaven.
Zelo rad se igra z drugimi manjšimi psi, ne mara 
pa domačega muca Pikija. Nanj je ljubosumen. 
Prehranjuje se z mesom, makaroni, rižem in briketi. 

Včasih dobi tudi kakšno kost, da si brusi in beli zobe.
Moj Bolhec ima grdo napako. Rad laja na mimoidoče. 
Še posebej ne mara pismonoša. Svojega psa imam zelo 
rada in težko bi ga nadomestila z drugim.

Katja Lampreht, 4. r

Mojemu psu je ime Tarzan. Je mešanec. Ima črno 
dlako z rjavimi lisami. Velik je 100 cm. Njegova 
normalna teža je 50 kg. Najraje je brikete in meso. 
Spoznam ga po srednje velikih ušesih, črni dlaki in 
po glasnem lajanju. Rad je v družbi drugih psov. Z 
mucami je kar dober prijatelj. Ko mu dam kost, jo 
malo poliže, nato pa jo nekje zakoplje. Rad se igra z 
mano. Njegov dom je lepa lesena utica. Velikokrat se 
igra z žogico. Najbolj vesela sem, ko pridem domov in 
se igram z njim. Takšen je moj pes Tarzan.

Barbara Sužnik, 4. r

Izlet
V torek, 25. 5., smo se zbrali na avtobusni postaji in 
odrinili z avtobusom proti rudniku svinca. Videli smo 
nekaj elektrarn, na poti smo se ustavili in pomalicali. 
Ob postanku smo šli še na igrala. Nekaj časa smo 
bili na igralih, nato smo odrinili. Potem smo videli 
hmeljarski nasad in kmalu smo bili pri rudniku. 
Primerno smo se opremili. Z vlakci smo se odpeljali 
in zelo je ropotalo, končno smo se ustavili. Stopili 
smo z vlakca in sledili našemu vodniku. Ko smo si 
ogledali rudnik, smo si  kupili spominke in odrinili na 
Prežihovino. Tam smo pojedli še en sendvič in odšli 
proti spomeniku, pričakovala nas je vodička in nam 
povedala nekaj o Prežihovem Vorancu, avtorju Solzic. 
Ogledali smo si njegovo rojstno hišo. Kupili smo si  
spominke. Kmalu smo bili pri Ivarčkem jezeru. Tam 
smo bili na trampolinih in igrali nogomet. Čas nam je 
hitro minil in odšli smo domov. Bili smo zelo žalostni. 
Večina je na avtobusu spala. Ta izlet mi je bil všeč, saj 
smo se veliko naučili.

Tadej Horavat, 5. r

Kons 8.b
Ko Doris nekaj izve, to takoj Urški Valenta pove.
Za VIOLE Tadej B. kriči, kot Pekič za žogo se podi.
Ko Zala klavir igra, vsa dvorana je navdušena.
Sara je pevka prava, obeta se ji slava.
Janja je mala, a v razredu je največja glava.
Tamara hitro govori in se tudi dobro uči.
Mojca se prepira rada, včasih živčnega dobi, a se hitro 
ohladi.
Mateja Ko. vprašana bi mogla bit, ji v šolo ni za it.
Mteja Kr. poskrbi, da tišine v razredu ni, a ko se umiri, 
oddahnemo si vsi.
David kemije ne šteka, zato se z Janezom prereka.
Peter za Majo gleda, a ona pravi, da še ni čas za deda.
Tadej M. ob puncah poseda, da njihove tangice gleda.
Maja se komaj skrije, ko Peter za njo rije.
Janez je glavica, mu je šola suha travica, raje kot s 
knjigami sede k računalniku.
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Tjaša je pravi nemški genij, ko bi lahko z njo pri testih 
nemščine sedeli.
Gregorju filozofiranje leži, ampak včasih iz prva ta 
pravo izstreli.
Urška V. je športnica prava, od vsega nogomet najbolj 
obvlada.
Urška Ž. se rada smeje, čeprav smešno ni.

Mojca, Maja, Tjaša, Janja,
Urška Ž. in Mateja Kr., 8. b

Spomnini na šolo
Končujem osmi razred, ki je za nas velika prelomnica. 
Prelomnica zaradi tega, ker septembra vstopimo v 
srednjo šolo. Spominov pa veliko...
Vstopili smo skupaj v prvi razred, se zabavali, 
spoprijateljili in se včasih tudi kregali. Mi, učenci 
osmega razreda! Ne dolgo nazaj smo se pogovarjali 
“ah, kje je še konec šole!” Zdaj pa nam že tako rekoč 
stoji pred vrati. Prvič smo brez mame in ata preživeli 
skupaj več dni, v Čatežu. Bili smo v šoli v naravi. Imeli 
smo se zelo “kul”, bi lahko temu rekli! Tam smo prvič 
skupaj stopili v diskoteko.
Vsak večer nismo spali, hodili smo na “nočne” obiske 
drugim v sobe. Neke noči nas je učiteljica Spomenka 
“ulovila”. Tako je zakričala, da še danes slišim njene 
krike v ušesih! Spomnim se ko smo dobili novega 
sošolca! Bil je največji “frajer”, bil je tako velik, da 
smo se ga vsi bali! Ko je vstopil v razred, so se nam 
tresla kolena! Ta “frajer” je naši knjižničarki zlomil 
očala in v telovadnici vklopil gasilni aparat. Zunaj 
je bila pomlad, v telovadnici pa “umetna” zima! Pri 
prihodu nove sošolke nas je čakal spet nov izziv. Kako 
se spoprijateljiti z njo? Tudi v sedmem razredu smo 
bili v šoli v naravi, v Piranu. Prvi dnevi niso bili preveč 
zanimivi! Zadnje dni pa smo “total” padli v puberteto! 
Brez prestanka smo nagajali, ponoči nismo hoteli 
zaspati. V naši sobi se je marsikaj zanimivega dogajalo. 
S Klavdijo sva si metali pomarančo, nenamerno je 
pristala na zidu, kjer se je razmazala. S cunjami sva 
brisali in brisali, vendar ni pomagalo. K sreči je bil to 
zadnji dan. Spomnim se, ko je s strašnim pogledom 
prvič v razred vstopila učiteljica Alanka! Za druge ne 
vem, ampak jaz sem bila bleda kot stena. Po nekaj 
dnevih je z nami postala velika prijateljica. S tem sem 
se naučila “ne sodi človeka po videzu”. Smešno je 
bilo na  predaji ključa, kjer je naš “raper” Bojan zapel 
pesem z kletvicami. Vsi učitelji so debelo gledali, 
mi pa smo se smejali. Najboljše je bilo na duhovnih 
vajah. Joži je  patru Jaretu vrgel, nenamerno, polno 
bonbonov v obraz. Zaradi nagajanja je pater Jožeta 
poslal spat “na hladno”. Tako so vsaj rekli.
Mislim, da bi še lahko napisala veliko strani naših in 
mojih spominov, to je moj zadnji spis v osnovni šoli 
in  mislim, da je prav, da ima tak naslov! Sošolcem 
in sošolkam pa želim veliko sreče v srednji šoli in ne 
pozabite na mene!

Iris Šteinbauer, 8. a

Izlet
V sredo, 12. 05. 2004, smo se učenci osmih razredov 
odpravili na zadnji skupni izlet. Kljub željam, da bi 
skupaj preživeli dva dni, so se učiteljice potem odločile 
za enodnevni obisk Velike planine. Pot nas je peljala 
skozi Maribor, Slovensko Bistrico, Celje, Kamnik in 
nazadnje smo le prispeli na cilj.
Velika planina leži v Kamniško - Savinjskih Alpah in je 
lep turistično zanimiv kraj. Na vrh te popelje gondola, 
ki pa v sredo na žalost ni delovala. Vso pot do vrha 
smo morali peš. Dolga hoja po strmem naklonu nas 
je pošteno utrudila in večina nas je ugotovila,da nas 
muči veliko pomanjkanje kondicije. Ravnatelj je s 
hitrimi koraki narekoval tempo mi pa smo ga počasi 
dohajali. Na vrhu smo se lahko končno ustavili in 
odpočili. Nekateri so si skupaj z ravnateljem ogledali 
še kapelico in druge znamenitosti. Na vrhu je ostalo 
še nekaj snega, tako da so se lahko nekateri še zadnjič 
nakepali in si zmočili hlače. Ko smo se nadihali 
svežega zraka, nas je gondola odpeljala na trdna tla. 
S tem pa se naš izlet še ni končal. Na poti domov 
smo obiskali še Maistrovo rojstno hišo v Kamniku, se 
ustavili v trgovskem središču v Celju in nazadnje še na 
hamburgerju ali sladoledu v Mariboru. Domov smo 
se vrnili poznih popoldanskih urah, naša naslednja 
postaja pa ni bila postelja. Naslednji dan nas je čakal 
test iz zgodovine.
Na izlet nas veže veliko lepih spominov in ravno 
zaradi tega, ker je bil to naš zadnji skupni izlet, ga ne 
bomo nikoli pozabili.

Danaja Rožmarin, 8. a

Aleš Horvat, 7. a/9

LITERARNE STRANI
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24. junij 2004INTERVJU

Intervju z učiteljico Terezijo

Mesec je pri koncu, tudi šolsko leto je pri koncu 
in prihajajo težko pričakovane počitnice! Tu ni kaj 
reči. Vsak bo čas izkoristil po svoje, vendar naj 
televizorji in računalniki ne trpijo preveč! Obiščite 
kakšen turistično zanimiv kraj, ki jih v Sloveniji 
ne manjka. Organizirajte izlet za vašo družino, 
pojdite v gore, odpeljite se na obalo, pojdite si 
ogledat prekmurske običaje, predlogov je dovolj - 
odločitev je vaša! Pred tem pa si preberite intervju 
z učiteljico Terezijo Habjanič.

I. Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice?
Za poklic učiteljice sem se odločila, ker me je to 
veselilo. Pa tudi zaradi prijateljice, s katero sva 
skupaj obiskovali osnovno šolo. Odločili sva se, 
da bova skupaj obiskovali učiteljišče v Murski 
Soboti.

II. Kako dolgo že poučujete tukaj na naši 
šoli?
Poučevala sem samo na Osnovni šoli Voličina. 
Tisti čas, ko sem prišla na šolo se je največ 
dogajalo, obnova šole, učitelji so poučevali v 
različnih zgradbah, tudi krajih. Jaz sem v začetku 
poučevala v Gasilskem domu Selce. Spomnim se, 
da so bili prostori hladni, peč je bila majhna, tudi 
sama sem skrbela za kurjavo. Poučujem pa že 35 
let in 10 mesecev.

III. Se vam je v vaši karieri zgodilo kaj 
nepozabnega?
Z 2. razredom smo odšli na ogled živalskega vrta 
v Zagrebu. Tam je bilo še veliko drugih skupin, 
z drugih šol. Ugotovila sem, da se mi je eden 
od učencev izgubil. Nikjer ga ni bilo, vse smo 
preiskali. Ko sem se z ostalimi učenci vračala k 
avtobusu, sem presenečeno zagledala izgubljenega 
učenca,  stal je pred našim avtobusom.

IV. Kaj želite sporočiti učencem in kaj 
delavcem šole?
Največje vrednote so: znanje, poštenost, 
prijaznost pa tudi skromnost.

V. Ko pomislite na pokoj, kaj imate v mislih?
Več prostega časa, ukvarjanje z vnukoma, krajše 
izlete, obisk znancev, bolj pogosto zahajanje v 
gledališče.  Zelo bom pogrešala šolo, učence in 
delavce šole. Vendar morajo možnost poučevanja 
dobiti  tudi mladi.

VI. S čim se ukvarjate v prostem času?
Nimam nobenega posebnega konjička, najraje 
grem na kakšen sprehod. Obiskovala sem tudi 
mešani pevski zbor, ki trenutno ne deluje.

VII. Kaj če bi zadeli sedmico?
Sem bolj skromne narave, pa vendar, odšla bi na 
krajše potovanje na Kanarske otoke. (smeh) Če bi 
pa kaj denarja ostalo, bi ga nekaj podarila kakšni 
družini v stiski, nekaj majhnih pozornosti pa bi 
kupila tudi svojim otrokom in vnukoma.

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

Hrana: gobe na več načinov
Pijača: naravni sokovi

Film: Tobogan
Oddaja: Preverjeno, Tednik

Konjiček: sprehodi
Letni čas: pomlad, jesen

Barva: črna, bela, rjava
Roža: gerbera, vrtnica

Revija: Otrok in družina, Pil

Učiteljici Tereziji Habjanič se zahvaljujem za 
odgovore. Hkrati pa ji želim še veliko sončnih dni 
v njenem življenju. “Učiteljica, lahko ste nam v 
zgled!”

Sara Damiš, 8. b
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Yes, zopet žur! al pa tud ne…

19:59
Sranje... zamujam! Mam še minutko da
Pritečem do kina! Neo mi uspelo!!!!

00:01
Jupi!!!!!!! To je moja sreča! Skupaj sva 
Pozabila sem  na čas in šele na koncu ugotovila, 
da sma si en fi lm ogledala trikrat...

1:22
Ne morem spati, ker sm še zmeraj z
mislimi pri najinem zmenku!
Ne morem verjeti, da sm končno srečna!

9:35
Včeraj zvečer sem dolgo bedela in
razmišljala o njem... sedaj pa me je zbudil 
telefon in klical je ON! Vprašal me je, 
če imam danes kaj časa! JA, VALDA!

11:46
Dobila sva se v parku! Sedela sva na klopci
In se pogovarjala o nama! Na uho mi je
šepnil, če mi lahko ukrade poljubček!

........................................
(KONEC)

Zgodbico sta pisali: T & T

Križanko je pripravila: Taja Lešnik, 7. b

Križanka za najmlajše
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6. Letni čas, ko gremo na morje.
9. Pripomočki za neplavalce.
13. Dobimo jih, če nas preveč speče sonce.

Križanko je pripravila: Taja Lešnik, 7. b
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ZVEZDE GOVORIJO ZA VAS

Horoskop za mesec julij

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

Šola gre počasi h koncu, zato 
se bo tvoje razpoloženje zelo 
izboljšalo. Tudi zvezde ljubezni 
bodo na tvoji strani še posebej 
glede poletnih romanc...

Počitnice bodo v tvoje misli 
prinesle polno malih, norih idej, 
ki jih boš na vsak način poskušal 
izpolniti. Čeprav se bo tu ali tam 
kdaj kaj zapletlo bo vse minilo 
brez problemčkov.

Čas bo, da se lotiš nake zadeve, 
za katero že dolgo zbiraš 
pogum... Čeprav bo začetek 
težaven se bo vse dobro 
končalo. V tvoj srček bo priletela 
Amorjeva puščica.

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

Veliko boš premišljeval in 
sanjal o nekom, ki ti je že dolgo 
všeč. Čas je da s sanj preideš k 
dejanjem. Kar pogumno, saj ni 
tako težko kot se zdi. Postani 
optimist- vse bo lažje.

Ozračje okoli tebe bo postalo 
zelo napeto... Kar nekaj časa se 
boš bojeval proti tem težavam, 
zato ti bo zmanjkalo časa za 
prijatelje in ljubezen. Poskrbi, da 
bo prijeto vsaj doma.

Najhuje je mimo - v šoli in 
ljubezni se prepusti užitkom! 
V ljubezni bodo nastale 
manjše težavice, ki bodo hitro 
pozabljene in spet bo vse OK! 
Don’t worry! - be happy!

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

Samskim tehtnicam bo še pred 
koncem šolskega leta uspelo 
osvojiti srce simpatije! Tisti 
“nesamski” pa boste razčistili 
s partnerjem in ugotovili, da 
vseeno ni tako zelo kritično.

Zvezde ti ta mesec ne bodo 
najbolj naklonjene! Po svojih 
močeh se boš trudil, da bi te 
opazila ljubljena oseba, ampak... 
ne bo učinka! Pazi z denarjem!

Doma boš doživel pravo 
presenečenje, za katerega bodo 
zasluženi tvoji starši. Vse bo 
v najlepšem redu, razen na 
ljubezenskem področju, kjer so 
na sporedu majhne težavice...

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

Prijatelji ne vedo kaj naj s tabo! 
Enkrat ves vesel in nasmejan, v 
naslednjem trenutku pa total na 
tleh! Ne skrbi! Nasmehni se, saj 
te ime nekdo ZELO rad...

Sedaj, ko si rešen šole in učiteljev 
boš svoj prosti čas posvečal 
prijateljem, s katerimi pozabiš na 
tisto nesrečno “love”! Kmalu bo 
vse OK, saj se ti nasmiha sreča v 
ljubezni!

Veliko boš premišljevala o 
ljubezni! Ugotavljaš, da ti ni všeč 
nihče od veliko oboževalcev, 
ampak hrepeniš po tistem 
nedosegljivem...

T. F. 
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Učiteljica: Kdaj pa imaš ti rojstni dan?
Učenka: Jaz ga imam osmega na morju.

Učenec z brusnim papirjem vneto obdeluje leseno 
palico. Ko mu zmanjka papirja zavpije:
“ Kristina, daj mi drugi bruselc!”

Učenka se zjutraj pohvali, da gre za tri dni na morje. 
Učiteljica se pošali in reče: “ Tudi jaz grem s teboj.”
Po dveh urah pride plašno k učiteljici in zaskrbljeno 
reče: “ Veš, ampak moj ata ni plačal za tebe.”

Učenci naštevajo značilnosti zime: je mrzlo, je led, 
sneg, na vrtu ni solate.
Tedaj se oglasi učenec:”O, pri nas pa je, ker imamo 
hišico za solato.”

V razredu teče pogovor o prometu. “Če želimo še več 
izvedeti o prometu, moramo vprašati policista.”
Učenka odločno: Če pa še več, pa morate mojga dedija 
poklicat, ker zmeraj nos na okno tišči, pa avteke šteje.

Učenec zjutraj plane skozi vrata in glasno vpije: 
“Učiteljica, učiteljica, pridite pogledat, jaz mam nove 
nogometne šuhe!”

Na šoli poteka krvodajalska akcija.
Učiteljica vpraša učence, če vedo, zakaj se uporablja 
kri, ki jo darujejo krvodajalci.
Učenec prepričljivo: “ Za jest!”

Učenci opazujejo spomladanske spremembe v gozdu.
Učiteljica vodi razgovor: “Kaj se dogaja z drevesi, ki 
imajo belo krošnjo?”
Učenec: “Cvetijo.”
“Kaj z drevesi, ki so še rjava?”
Učenec:”Še nimajo listov.”
“Kaj z drevesi, ki so zelene barve?”
Učenec: “Niso še zrela.”

1. a/9

Šolske drobtinice

1. a 9-letke


