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1. vrsta: Tadeja Bašl, Sara Smodiš, Manuela Dvoršak, Klementina Breznik, Monika Libman in Borut Slanič
2. vrsta: Ines Korošec, Mojca Marušič, Tjaša Čeh, Demi Mihelič in Valentina Ploj
3. vrsta: Sara Markl, Larisa Murko, Tadej Rose, Katja Pavlas, Miha Šiler, in Karli Ornik
4. vrsta: Blaž Turk, Matjaž Golob, Nino Kegl, Žan Cafuta, Klemen Vecl, Jasmina Krajnc in Žiga Strmšek

Na sliki sta poleg učencev še učiteljica Alenka Cvetko in vzgojiteljica Kristina Travnekar.
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Ob začetku šolskega leta
2004/05!
V šolskem letu, ki je pred nami, imamo na šoli v 
13 oddelkih 230 učencev. Na šoli sta organizirana 
tudi dva oddelka podaljšanega bivanja in sicer I. 
OPB, ki ga sestavljajo učenci 1. a in 2. a razreda 
devetletke. V II. OPB so vključeni učenci 2. b 
razreda devetletke ter učenci 2. a, 3. a, 3. b in 4. a 
razreda osemletne osnovne šole.

Z novim šolskim letom je na šoli tudi veliko 
novih obrazov med učitelji, saj so se učiteljice 
Elizabeta Vogrin, Terezija Habjanič in Spo-
menka Rems upokojile. Posebej nas je presenetila 
učiteljica Ksenija Nedoh Lazič, ki se je odločila, 
da ne bo več poučevala. Iz omenjenih razlogov 
ter zaradi nivojskega pouka v devetletki smo 
na šoli zaposlili Alenko Cvetko, Regino Harl, 
Judito Bračko, Matejo Karneža, Tadejo Kurnik 
- Hadžiselimovič, Petro Šuman, Andrejo Trsten-
jak, Ksenijo Trinko, ter Braneta Laziča in Robija 
Črnčeca. Pri tem je potrebno dodati, da seveda 
niso vsi polno zaposleni, ter da nekateri dopoln-
jujejo svojo delovno obvezo tudi na OŠ Lenart, 
ter na OŠ Sveta Trojica, prav tako pa Aleksandra 
Lorbek in Anita Vinko dopolnjujeta del svoje 
obveze na naši šoli, če prav je prva zaposlena na 
OŠ Ivana Cankarja v Mariboru, druga pa na OŠ 
Sv. Ana.

Začela se je gradnja mansarde.

Kot opažate vsi tisti, ki hodite v šolo oziroma 
mimo nje, smo 6. septembra začeli z izgradnjo 
mansarde, saj bomo na ta način dobili precej 
novih prostorov, ki bodo na začetku namenjeni 
za učilnice, šele na to, ko bomo ob šoli zgradili 
prizidek, bodo prostori v mansardi namenjeni za 
zbornico ter druge načrtovane prostore.
Šolsko leto, ki je pred nami, je spet eno izmed 
bolj pomembnih, saj v drugem in osmem raz-

redu prvič izvajamo pouk devetletke, ob tem pa 
starše in učence obveščamo o izvajanju programa 
tudi v naslednjem šolskem letu ko bomo prvič 
izvajali nacionalne preizkuse v tretjem in devetem 
razredu.

Nova betonska plošča.

Vstavljanje strešnih oken.

Čeprav se uvaja veliko novosti bomo pozornost 
posvečali tudi programu osemletne osnovne šole 
ter se trudili izvajati pouk čim kvalitetneje.
Nadaljevali bomo z delom na področju 
zmanjševanja nasilja, ki smo ga lansko leto uvedli 
preko Mreže učečih se šol 2, ki jo je izvajala Šola 
za ravnatelje. Posebno pozornost bomo name-
nili Celostnemu pristopu k državljanski vzgoji v 
okviru nove teme v Mreži učečih se šol 2, ki jo ob 
sodelovanju Šole za ravnatelje izvaja še Pedagoški 
inštitut in British Councilom. V letu, ki je pred 
nami, želimo postati Eko šola.

Vsem, ki se srečujete z delom v šoli oziroma ste 
kakorkoli povezani z njo, učencem, delavce šole, 
staršem ter drugim partnerjem želim, da bi šolsko 
leto potekalo mirno, brez večjih zapletov v zado-
voljstvo nas vseh, predvsem pa učencev.

Ravnatelj
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Peti tradicionalni športni dan v 
Voličini
V petek, 27. 8. 2004, je na športnem igrišču v 
Voličini potekal že peti tradicionalni športni dan, 
ki ga je organiziralo Športno društvo Voličina. 
Organizatorji so poskrbeli za odlično hrano, 
pijačo in glasbo. Športnega dneva se je udeležilo 
67 ekip in kar 350 tekmovalcev, seveda pa tudi 
navijačev in gledalcev ni manjkalo.
Ekipe so se pomerile v nogometu, tenisu, 
odbojki, košarki in balinanju. Rezultati tekmovanj 
na posameznih področjih so bili naslednji:

Nogomet za 28. 
pokal Slov. Goric

Nogomet
(veterani)

1.  Rogoznica 1. Veterani Voličina
2.  KMN Slov. Gorice 2.  FC Sova
3.  Selce 3.  ZM Maribor

Tenis
(moški dvojice)

Tenis
(ženske dvojice)

1. Rogoznica 1. Medve
2. Pesnica 2. Lenart
3. Voličina 3. Fišer

Košarka
(trojke)

Odbojka na mivki 
(trojke)

1. Lenart 1. Enigma
2. Sv. Ana 2. Modri skakači
3. Jazbine 3. J.M.N.U

Balinanje (moški) Balinanje (ženske)
1. Hoče 1. Hoče
2. Cimos Tezno 2. Voličina
3. A. Besednjak 3. Benedikt

Zmagovalne ekipe so dobile pokale in praktične 
nagrade. Vsem zmagovalcem čestitamo!

Nina Fekonja, 8. a

Prihod cirkusantov
V začetku septembra je v naš kraj prispela 
cirkuška skupina Kellers, ki prihaja iz Prage. 
Njihove predstave imajo že tristoletno tradicijo. 
Cirkuška skupina šteje šest članov; Hugo, 

Zdenko, Irena, Ana, Angela in Filip Kellners.
Na predstavah lahko vidimo čarovnije, črni teater 
in glasbene točke. V tujih državah govorijo v 
angleškem jeziku. Prepotovali so že celo Evropo. 
Žal mi niso odkrili, kako se učijo novih trikov. 
Med nastopi se jim je že zgodila kakšna nesreča, 
npr. zlom noge, urezi in udarci.
Obiskujejo tudi raznovrstna tekmovanja po 
evropskih mestih. Imajo bogato zbirko pohval, 
medalj in priznanj. Načrtov za prihodnost mi žal 
niso zaupali.
Tudi sam sem si ogledal njihovo predstavo in bil 
sem zelo zadovoljen. Upam, da bo ta prijetna 
skupina ljudi še kdaj pripotovala v naš kraj.

Gregor Brdnik, 5. r

Prvi šolski dan
Zanimalo me je, kako so se najmlajši učenci 
počutili na prvi šolski dan. Vprašala sem jih in 
tako so mi odgovorili.

Kako se je vam zdel prvi šolski dan?

Sara, Jasmina in Klementina: Vredu.
Demi: Najboljše je bilo, ko smo jedli torto.
Tadej: Vredu je bilo, ko smo pihali svečko.
Mojca in Ines: Lepo je bilo, ko smo sestavljali 
hiško.
Miha: Bilo me je strah!

Ali radi hodite v šolo?

Sara: Ja!
Tjaša: Včasih ja, včasih ne.
Mojca: Rada hodim v šolo.
Matjaž: Ja!
Miha: Zelo rad hodim v šolo.

Nina Osojnik 7. a/9

Prvi šolski dan učencev prvega razreda devetletke ob 
pihanju svečke na torti.
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Intervju z učiteljico slovenščine 
in knjižničarko
Pred nami je novo šolsko leto. Spet se bomo 
morali učiti, delati naloge in dobivali ocene. 
Upamo, da ste si v počitnicah nabrali novih moči.
Na šoli je kar nekaj novih učiteljic. Za začetek 
vam predstavljamo knjižničarko in učiteljico 
Matejo Karneža.

Zakaj ste se odločili za poklic knjižničarke?
Po izobrazbi sem profesorica slovenskega jezika. 
V bistvu se zdaj prvič srečujem s knjižničarstvom. 
Rada imam knjige, ker se lahko iz njih marsikaj 
naučimo. Popeljejo nas v domišljijski svet, kjer 
pozabimo na vsak dan.

Kje ste študirali in kakšen se vam je zdel 
študij?
Študirala sem na Pedagoški fakulteti v Mariboru, 
in sicer enopredmetni študij slovenskega jezika 
s književnostjo. Na študij me vežejo zelo lepi 
spomini, kajti med tem časom sem spoznala 
mnogo dobrih prijateljev, s katerimi se še danes 
srečujem. Reči moram, da so študentska leta res 
najlepša.

Se vam je na vašem področju delovanja 
zgodilo kaj nepozabnega?
S svojim poklicem se ne ukvarjam preveč dolgo, 
saj sem diplomirala leta 2002, vendar sem učila že 
kot absolventka na II. gimnaziji v Mariboru. Tam 
sem poučevala športni razred, ki mi je ostal v zelo 
lepem spominu.

Ali ste imeli kdaj kakšne težave z učenci?
Do zdaj kakšnih resnih težav nisem imela. 
Pomembno je, da je v razredu disciplina in 
medsebojno spoštovanje ter razumevanje.

Kakšna se vam zdi naša šola?
Na naši šoli mi je všeč to, da je majhna in da se 
lahko bolje spoznamo. Zaznala sem, da na šoli 
poteka ogromno interesnih dejavnosti. Na šoli se 
prijetno počutim.

S čim se ukvarjate v prostem času?
Hm, zadnji čas imam sicer malo prostega časa, saj 
služba “zahteva svoj davek”. Moram pa priznati, 
da sem že skoraj odvisna od interneta. Veliko 
pa mi pomeni tudi šport, saj rolam, kolesarim, 
hodim na Pohorje …

Kaj bi storili z denarjem, če bi zadeli na lotu?
Ja, odvisno kolikšen bi bil znesek. Zagotovo, bi 
ga porabila za potovanje, saj rada potujem. Nekaj 
denarja bi položila na varčevalno knjižico. Seveda, 
pa bi družino povabila na dobro kosilo.

Kaj želite sporočiti učencem in delavcem 
šole?
V življenju se držim načela: “Ne delaj drugim 
tistega, kar ne želiš, da bi drugi delali tebi!”

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

Horoskop: Strelec
Hrana: Goveji zrezki v omaki in 

kruhovi cmoki
Pijača: Voda

Naj skupina: Bon Jovi
Pevka: Shania Twain

Film: Schindlerjev seznam
Igralec: Richard Gere
Knjiga: Zločin in kazen
Barva: Modra

Avto: C3

Gabrijela Ploj, Tamara Caf,
Jasmina Kristl, Estera Pivec,

8. a



30. september 2004

stran 6

LITERARNE STRANI

Čudežne karte
Živel je deček Yugi. Od dedka je dobil karte in 
nakit.
Yugi ni vedel, da mu je dedek dal čudežne karte. 
S prijateljem sta vsak dan kartala. Nekega dne 
pa Yugi dobi paket iz tovarne. V paketu so bile 
kaseta, rokavica in dve zvezdici. Yugi je poslušal 
kaseto, na kateri so bila navodila za tekmovanje 
v kartanju. Prijavil se je na turnir. Z njim je hotel 
igrati sam šef  tovarne. To je bil gospod Pegasus. 
Pomerila sta se. Yugi je zmagoval, Pegasus pa 
izgubljal. Zato je ugrabil Yugijevega dedka. Yugi 
je jokal, saj ni imel mame in ne očeta. Pegasus 
je dedka odpeljal. Drugi dan dobi Yugi pismo. 
Pegasus mu piše, če želi dedkovo vrnitev, mora 
tekmovati za tovarno. Yugi privoli in na turnirjih 
zmeraj zmaguje. Tako je dedek spet ob njem. 
Nihče pa ni izvedel njegove skrivnosti, da ima 
dedkove čudežne karte.

Blaž Kosi, 4. r

Tuš Kaja, Katja Fištravec
in Maja Zupančič, 4. r

Moje počitnice
Kličejo me Andrej in povedal vam bom zgodbo o 
mojih počitnicah.
Z mamo imava zelo rada morje, zato sva se 
odločila, da odpotujeva na Hrvaško, v Novi 
Vinodolski. Na pot sva se odpravila zgodaj 
zjutraj. Med vožnjo sem videl veliko zanimivih 
stvari. Po dolgi vožnji sva končno prispela na cilj.
Bilo je čudovito. Poiskala sva si apartma. Od tam 
sva imela razgled na otok Krk in prelepo morje. 
Komaj sem čakal, da se  skopam v morju. V 
apartmaju sva si pospravila stvari in si pripravila 
slastno kosilo. Nato sva počivala in gledala 
televizijo. Sledilo je kopanje v morju. Voda je bila 
hladna, ampak je bilo zabavno. Blizu je bil tudi 
pomol, iz katerega so skakali otroci. Pridružil sem 
se jim. Prvič sem skočil pravo “atomsko bombo”.

Zvečer sva z mamo šla na sprehod. Zagledal sem 
plakat filma Spiderman 2. Razveselil sem se. Še 
isti večer sva si z mamo ogledala ta film v letnem 
kinu. Zvečer v sanjah sem tudi jaz bil Spiderman 
Andrej.
Nekega dne sem spoznal dečka iz Nemčije. 
Postala sva zelo dobra prijatelja, čeprav sem se 
z njim pogovarjal nemško. Z Bastianom sva 
se potapljala, žogala in se ob tem tudi veliko 
nasmejala. Na obali sva kartala. Zvečer pa sem 
občudoval žonglerja z gorečimi palicami. Zaslužil 
si je res velik aplavz.
Prišel je dan odhoda. S prijateljem sva si izmenjala 
naslove in se dogovorila, da si bova dopisovala, 
seveda v nemščini. Mojega novega prijatelja in 
počitnic ne bom nikoli pozabil.

Andrej Sterniša, 5. r

POČITNICE
POČITNICE VESELE!
OH, KAKO HITRO STE MINILE.
ČAS PREHITRO VAS JE VZEL
IN SEPTEMBER SPET PRIŠEL.
TORBA SPET ŽE ČAKA NAME,
NOTRI POLNO ZVEZKOV, KNJIG
IN JO NOSIT SPET BO TREBA,
CELO LETO,
ENO DOLGO ŠOLSKO LETO.

NATAŠA BRUNČIČ, 2. A/9

V ŠOLO
RADA PIJEM,
RADA JEM,
VSAKO JUTRO
V ŠOLO GREM.
V ŠOLI SE UČIM.
NA MAJHNEM STOLČKU
ZDAJ SEDIM.

SAŠKA KURNIK, 2. A/9

Kaj sem počela med 
počitnicami?
Letošnje počitnice so bile kratke. Minile so hitro, 
ker sem jih preživela zelo lepo.
Do julija sem bila doma. Igrala sem se z mlajšim 
bratom Benjaminom, največ zunaj v naravi. Julija 
sem odšla na počitnice k babici v Limbuš. Tam 
sem se igrala s sestrično in bratrancem. Spoznala 
sem tudi nove prijateljice. Po dveh tednih sem se 
vrnila domov. Nekaj dni za tem smo z družino 
odšli v Banovce. Vreme je bilo vetrovno, zato 
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nisem najbolj uživala, ampak glavno je bilo, da 
sem se kopala.
Med počitnicami se nam je pokvaril računalnik. 
Bila sem kar vesela, saj sem se tako lahko 
z bratom in očetom igrala družabne igre, 
badminton, odbojko …
Počitnice so se že bližale h koncu, zato sva z 
mamo šle po zvezke. Proti koncu avgusta sem 
se začela pripravljati na šolo in čakala prvi šolski 
dan.

Barbara Sužnik, 5. r

David Zupančič, 7. r/9

Počitnice
Zadnje mesece četrtega razreda sem že težko 
pričakovala počitnice, ki so se zame začele, zaradi 
bolezni, teden dni prej.
Med počitnicami sem se veliko potepala. 
Velikokrat sem odšla v Maribor, kjer sem hodila 
v kino, po nakupih, na obisk k prijateljicam in 
sorodnikom.
Velik del počitnic sem preživela v Prekmurju, 
in v Termah 3000 lovila tista prav dopustniška 
doživetja. Nekajkrat sem bila tudi s teto na 
Hrvaškem. Teden dni sem bila na počitnicah pri 
prijateljici Sari, kjer sva se veliko kopali, potapljali 
in igrali z žogo. Ker ima Sara precej velik bazen, 
sva imeli zmeraj veliko družbe, saj so se njeni 
prijatelji, če se je le dalo, pridružili najinim 
vragolijam v bazenu. Po enem tednu sem odšla 
za tri dni k prijateljici Jasmini, kjer sem se imela 
super. Jasmina ima rodovniško psičko Galo, s 
katero so prejeli že številne nagrade. Vsakodnevni 
treningi z Galo, veliko zabave in smeha, predvsem 
pa novi prijatelji, so mi ostali v spominu s tega 
dela počitnic.
Nato sem se le odpravila domov, kjer nisem 
ostala dolgo, saj me je po dveh dneh na počitnice 
povabila Rebeka, ki je moja daljna sorodnica in 
živi blizu Maribora. Tudi k Rebeki sem odšla za 
tri dni. Z Rebeko sva se veliko pogovarjali, gledali 

dobre filme in poslušali glasbo. Zadnji dan obiska 
pri Rebeki smo se odšli kopat v terme Zreče. 
Naslednji dan sem se odpravila v Prekmurje, saj je 
moj bratranec praznoval rojstni dan. Ker sta bila 
tudi dedek in babica na dopustu, sem še nekaj dni 
preživela z njima.
Proti koncu počitnic je prišla k meni sošolka 
Nika. Veliko je bilo stari, ki sva si jih morali 
povedati, tako da sva prvo noč zaspali krepko čez 
polnoč. Po Nikinem odhodu sem začela malce 
misliti na šolo. Začela sem iskati stvari, ki jih bom 
od lani rabila v šoli.
Čeprav vem, da bom v sredini šolskega leta 
hrepenela po počitnicah, sem šolo med 
počitnicami kar malo pogrešala in vesela sem, da 
se je spet začela.

Tifanija Španinger, 5. r

Anja Klobasa in Sabina Malek, 4. r

Moje počitnice
Med počitnicami sem doživela veliko zanimivega. 
Prvi teden je bil dokaj dolgočasen. Morala sem 
pospraviti sobo in pomagati mami.
Priznam, da se mi ni dalo prav nič narediti. 
Razvedrila sem se ob smešnih knjigah in z 
mislijo, da bom kmalu šla na morje. Pripravljanje 
potovalk in potovanje do morja je bilo malo 
zoprno, ker je vožnja bila zelo dolga in vroča.
Ko smo prispeli, smo stvari, ki smo jih pripeljali 
s seboj odnesli v stanovanje, kjer smo spali in 
jedli. Kopali smo se zjutraj in zvečer, včasih tudi 
popoldne. Tam sem spoznala prijatelja, ki mu je 
ime Dario. Predstavila mi ga je Sladže, ki sva se 
že poznali od lanskega leta. Zvečer smo hodili v 
mesto in na sprehod ob obali. Bilo je lepo in zelo 
sem uživala.
Dnevi so hitro minevali in mi smo se odpravili 
domov. Stvari smo spakirali v avto in počistili 
stanovanje. Spet nas je čakala dolga vožnja.
Bila sem vesela, ko sem vstopila v domačo hišo, 
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pa čeprav sem bila zelo utrujena.
Veliko naslednjih dni sem prav tako preživela 
lepo, čeprav sem se sprla s svojimi sestričnami. 
Pa saj se tako ali drugače zmeraj spremo, in ko se 
spremo, zmeraj takoj odhitim k Larisi, ki se dobro 
razumeva. Morda zaradi tega, ker sva enako stari?

Amanda Spevan, 7. a/9

Torba me je prinesla v šolo
Nekega dne sem se zbudila in na postelji me je 
čakala torba.
Torba me je odnesla v kopalnico, kjer sem se 
umila in počesala. Seveda sem si umila tudi zobe. 
Ko sem končala, me je odpeljala v kuhinjo. V 
kuhinji sem zajtrkovala. Torba me je čakala pred 
vrati, da sva šli v šolo. Hodili sva deset minut. 
V šolo sva prišli petnajst minut pred poukom. 
Vsi sošolci so me gledali, kot da sem “padla z 
lune”. Spraševali so me, kako me je lahko torba 
prinesla v šolo. Vse sem jim povedala. Bili so zelo 
začudeni. Ko se je pouk končal, me je odnesla 
domov. Skupaj sva jedli kosilo. Opazila sem, da 
ima usta. Čudežna torba mi je v veliko pomoč.

Anja Klobasa, 4. r

Marko Makovec, 8. a

Kamen se mi je odvalil od srca
Želim vam odkriti preprosto zgodbo o življenju, 
ki ga živim.
Nekateri doma poznajo srečo in veselje, pri nas 
pa skrb za zdravje in strah pred boleznijo. S tem 
se spopadam prvič.
Moji najdražji člani družine so bili vselej zdravi, 
le redko je kdo zbolel. Letošnje leto pa se je vse 
obrnilo na glavo. Najprej je zbolela babica, nato 
še dedek. Babica si je že opomogla, dedi pa je 
zbolel za sladkorno boleznijo. Tega izmed nas 
ni nihče pričakoval, a žal je tako. Ko je prišel 
iz bolnišnice, je zjutraj in ob večerih prihajala 
patronažna sestra. Pregledala mu je sladkor v krvi, 

in nato še dala Insulin. Kaj kmalu smo izvedeli, 
da se bomo morali tega naučiti sami. Tako sem 
se nepričakovano javila jaz. Sama ne morem 
verjeti, da sem tako hitro sprejela zahteven 
postopek zdravljenja. Tudi patronažna sestra je 
bila presenečena. Priznam, da sem na začetku vse 
delala s strahom, ko pa sem znanje usvojila, se mi 
je od srca odvalil velik kamen. Ponosna sem nase, 
in name so ponosni tudi vsi najdražji, da to tako 
uspešno in z veseljem opravljam svoje delo.
S tem sem dokazala, da sem pripravljena narediti 
veliko za mojega pridnega dedka, ki me ima zelo 
rad in jaz mu to ljubezen vračam s pomočjo, ki jo 
potrebuje.

Nina Vuzem, 8. a/9

Šola v naravi
Ponedeljek
V ponedeljek sem zgodaj vstala, saj smo se s 
sošolci odpravili v Tolmin. Na avtobusno postajo 
sem odšla z mamo, sošolko Niko ter njeno 
mamo. Vožnja je bila zelo dolga, saj je trajala 
štiri ure in pol, vendar se je splačalo potrpeti. V 
Dijaškem domu Soča so nas sprejeli zelo lepo. 
Pokazali so nam posebne omarice, kamor smo 
morali odložiti čevlje in nas pospremili v sobe. 
V sobi sva si s sostanovalko Niko najprej postlali 
postelje in pospravili oblačila v omaro. Sledilo 
je kosilo. Po kosilu je bil na vrsti počitek. Med 
počitkom sva odšli z Niko pogledat, kako so si 
sošolke uredile sobe. Po končanem počitku smo 
odšli na sprehod, kjer smo se tudi orientirali. 
Tokrat nas je poučeval učitelj Edi, s katerim smo 
se odpravili do sotočja Soče in Tolminke. Tam 
smo si reki nekaj časa ogledovali, potem pa smo 
se odpravili do starega dijaškega doma, kjer smo 
se zopet orientirali in reševali razne naloge. Čez 
nekaj časa smo se vrnili v dom. V domu smo 
imeli še nekaj prostega časa. Sledila je večerja. 
Po večerji sem odšla na igrišče, kjer sem igrala 
badminton. Po končani igri sem se odpravila v 
dom in odšla v učilnico, kjer smo vsak dan pisali 
dnevnik. Potem smo šli na večerni sprehod. Po 
vrnitvi sem se umila in odpravila spat.
Torek
V torek zjutraj sem se zbudila s pomočjo budilke. 
Kar nekaj časa je minilo, da sem se dodobra 
predramila. Preden sem se odšla umit, sem 
pospravila sobo in svojo omaro, saj smo urejenost 
sob ocenjevali. Po umivanju smo odšli na jutranjo 
telovadbo, kjer smo tekali in delali razne vaje, 
nato je bil na vrsti zajtrk. Po zajtrku smo se s 
sošolci odpravili na daljši sprehod. Odpočili smo 
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si ob reki Soči, kjer smo se razdelili na skupine 
in poskušali na razne načine zanetiti ogenj. Na 
vrsti je bila sprostitev, zato smo se odpravili 
k opuščenemu kampu pod vasjo Gaberje. Po 
premoru smo odšli naravnost v dom, kjer smo 
kosili. Hitro sem se najedla, nato pa sem odšla 
v sobo, saj smo imeli prosti čas. Med prostim 
časom sem se pripravila na odhod v muzej. V 
Muzej Tolmin smo šli peš, saj ni bilo daleč. Tam 
smo si ogledali veliko zanimivosti. Med potjo v 
Dom Soča smo si privoščili sladoled. Po prihodu 
v dom, je bila na sporedu večerja, zatem pa nekaj 
odmora, ki sem ga jaz izkoristila za pogovor s 
puncami iz okolice Ljubljane. Prosti čas je hitro 
minil. Na vrsti je bilo pisanje dnevnika, zatem 
smo ugotavljali skupne lastnosti sošolcev, ki so 
bili v isti sobi, in na podlagi ugotovitev narisali 
grb, ki je ponazarjal, kaj imajo le-ti najraje.

Skupinska fotografija na Kozlovem robu.

Sreda
Zbudila me je Nika z novico, da za oblačenje 
nimam veliko časa, saj se je že čez nekaj minut 
začela jutranja telovadba. Po telovadbi je bil na 
vrsti zajtrk. Med prostim časom sem se pripravila 
na pohod na Kozlov rob. Vzpon je bil precej 
strm in pot, po kateri smo hodili, je bila ozka 
in na njej veliko kamenja. Na vrhu smo videli 
ostanke gradu. Čeprav me je pohod malce utrudil, 
je v domu ta utrujenost kar minila, saj zanjo sploh 
ni bilo časa, ker je bil vsak naš dan zapolnjen 
z raznimi aktivnostmi. Po kosilu je bil odmor, 
zatem pa smo dekleta šla v fitnes, fantje pa so 
plezali po umetni steni, nato smo se zamenjali. 
Steno smo preplezali skoraj vsi, zato je bil 
počitek, ki je sledil, še toliko bolj vesel. Po večerji 
sem prosti čas preživela v sobi. Pred spanjem nas 
je čakal še en izziv - streljanje z lokom. Tudi tu 
smo bili kar uspešni. Pisanje dnevnika, umivanje 
in spanje je bilo tudi v sredo na našem urniku.

Četrtek
V četrtek nisem šla na jutranjo telovadbo, ker 
sem se počutila slabo, verjetno je bil vzrok moj 
nahod, ki me je spremljal že nekaj dni. Po zajtrku 
je sledil pohod in ves čas smo se pogovarjali o 
rastlinah in živalih, ki smo jih srečali. Po kosilu 
je bila naša naloga spoznavanje vodnih rastlin in 
živali. Šli smo do sotočja Soče in Tolminke, kjer 
smo s pomočjo ustreznih naprav, izmerili njuno 
temperaturo ter videli nekaj vodnih rastlin in 
živali, ki jih nismo poznali. Po večerji je za lep 
zaključek dneva poskrbela ekipa naših fantov, 
ki je v nogometu z rezultatom štiri proti ena 
premagala ekipo Ljubljančanov. Četrtek bo mi 
ostal v lepem spominu še zaradi enega dogodka, 
in sicer smo si zaključek naših lepih dni v 
Tolminu popestrili s plesom.
Petek
Petek je bil dan odhoda iz Tolmina.Ta dan je 
bil zajtrk pol ure prej, saj nismo imeli jutranje 
telovadbe. Po zajtrku je sledil ogled tolminskih 
korit. Ta naš zadnji izlet je potekal v družbi 
Ljubljančanov. Še zadnje kosilo in veliko lepih 
spominov - in že smo se peljali proti domu. Jaz bi 
še ostala, kljub nahodu, ki mi je nagajal že nekaj 
časa.

Tifanija Španinger, 5. r

Spoznavali smo živali in ...

... rastline.
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Smeh ni greh

Blondinka reče:
“Mislim, torej sem”, in v trenutku izgine.

Morski pes gre v trgovino in kupi 1 kg 
zamrznjenega Leonarda di Capria.

Nekdo je šel po koruznem polju in je bilo tako 
vroče, da so se začele delati kokice, on pa je kar 
zmrznil, ker je mislil, da se delajo kokice.

Mesar je na vratih pustil sporočilo:
“Jutri bom klal. V vrsto se postavite pravočasno!”

Zakaj ima kravje mleko maščobo?
Da ne škripa, ko jo molzejo.

“Kako je bilo prvi dan v šoli?” vpraša mama 
Jurčka. “Dobro, ampak nismo končali snovi, zato 
moramo jutri ponovno v šolo.”

Aleksander Živko in Primož Sužnik, 8. b

Trači

No, pozdravljeni! Letos je tu nova zasedba.

Začeli bomo s četrtim razredom. Tam se je 
razvilo kar nekaj novih resnih ljubezni. Blaž K. 
si je našel punco Majo Z., Martin S. pa Lariso T. 
Tomaž M. pa je Anjo K. zapustil, saj ga je bilo 
preveč sram. Za Nica M. pa tako vsi govorijo, 
da ima punc kot je trave na zemlji. V 7. a/9 pa si 
punce izbirajo fante iz 8./9. Stanko Č. iz 8./9 si je 
našel punco Amando S. iz 7. a/8. Njegov sošolec 
Davorin K. pa Amandino sošolko Tino K. V 
8./8 se je ohranila zveza med Matejo S. iz 8. a in 
Alenom K. iz 8. b. Nina F. pa je obvarovala svojo 
staro ljubezen, prav tako Miha S., ki je še vedno 
v Sabino M., Toni R. pa še zmeraj vidi samo 
Tamaro F.

To je v glavnem vse, nadaljevanje pa v naslednjem 
Šolarčku.
       in

Letni čas

2
4

6

1

7

8

3

2

1

3

5

6

7

8

4

5

Križanko sta pripravila: Aleksander Živko in Primož Sužnik, 8. b





Počitnice
Končno so se pričele zelo pričakovane počitnice. 
Prvi teden po šoli sem šla na morje s starši. Na 
Rab smo se pripeljali z ladjo, ki se imenuje trajekt. 
Ko smo prišli, smo si ogledali stanovanje in se šli 
kopat. Po prihodu z morja, so me prišle obiskat 
vodene koze. Po koncu bolezni sem ponovno 
odšla na morje z babico in dedkom. Vsako večer 
smo šli v mesto in se imeli zelo lepo. Domov smo 
se vračali po treh otoki; to so bili Krk, Mali Lošinj 
in Cres.
Zadnjič v tem poletju sem videla morje z mojim 
bratrancem. Zelo sem uživala in lenarila.
Tako sem preživela počitnice. Sedaj pa že komaj 
čakam šolo. Prvi šolski dan sem se zelo razveselila 
sošolcev in sošolk.

Ina Pivljakovič, 3. b

Vesele počitnice
Spet je tu nedelja, zadnja nedelja v avgustu in 
počitnicah. Odločili smo se, da gremo na Pohorje. 
Oče  in jaz sva se peljala z gondolo. Mama in 
botrca pa sta šli peš. Z očetom sva na vrh prispela 
prva, zato sva se še malo sprehajala. Oče mi je 
dovolil jahati konja. Bilo je čudovito. Nato sta 

prišli mama in botrca. 
Ko smo se hoteli vrniti v dolino, je mamo začelo 
boleti koleno. Domov smo prišli utrujeni, a veseli.

Špela Ekselenski, 3. b

Na Pohorju
Nekega dne smo se z očetom in mamo odpravili 
na Pohorje po gobe. Ko smo prispeli, sem se 
počasi spustila v dolino. Takoj sem našel gobe. 
Na Pohorju je zelo strmo, a lepo. Jeseni drevesom 
odpade listje, pomladi pa spet ozelenijo.
Ko smo se vračali, sva z očkom nabrala enako 
količino gob. Odloži smo jih in se odpeljali 
domov.

Nejc Krajnc, 3. b

Jesen
Dnevi se začnejo krajšati in postaja hladnejše. 
Rastline nehajo cveteti  ter z drevesa in grmov 
odpade listje. Na drevju je veliko sadja. S polj 
poberejo pridelke, nato njive preorjejo in posejejo 
ozimno pšenico. Ne samo kmetje, tudi mnoge 
živali si spravljajo hrano za zimske mesece. Ptice 
selivke odletijo na jug.
 Žiga Živko, 3. b


