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Ob otvoritvi novih šolskih prostorov

3 Ob zaključku leta 6 Če bi bil Božiček, Gospod slon
4 Previdno s petardami 9 Koš v hiši, Koš v šoli
5 Intervju z učiteljico Judito Bračko 10 Odpadna jedilna olja in maščobe

Vsi na Osnovni šoli Voličina se veselimo novih prostorov mansarde, v katerih se bo 
pouk pričel v začetku novega leta. Verjamemo, da nam bodo omogočili prijetnejše 
in še boljše izobraževalno delo.

Novi šolski prosori v mansardi.
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Bliža se božično-novoletni čas, čas poln 
pričakovanj. Čas, v katerem se predvsem otroci 
veselijo raznih daril. Tudi naša šola ima razlog 
za veselje, saj je v tem božično-novoletnem 
času dobila veliko darilo, in sicer nove prostore 
v mansardi. Z izgradnjo le-teh je šola pridobila 
okrog 400 m2 novih uporabnih površin. Zato 
bomo po novem letu lahko začeli izvajati pouk v 
eni zgradbi, torej samo v šoli.
Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem, ki 
ste pripomogli, da smo lahko v šolskem letu 
2003/04 ter prve štiri mesece tega šolskega 
leta, izvajali pouk v sejni sobi KS Voličina in 
v cerkvenih prostorih – domu Sv. Jožefa. Na 
ta način smo se izognili izvajanju izmenskega 
popoldanskega pouka. Posebna zahvala na tem 
področju vsekakor pripada farnemu pastirju, 
župniku Tončeku Frasu. Občutek zadovoljstva in 
veselja me navdaja, ker smo se v našem kraju brez 
problemov uspeli dogovoriti za začasno uporabo 
omenjenih prostorov v korist naših otrok.
Da je prišlo do izgradnje mansarde je zasluga 
župana občine Lenart, mag. Ivana Vogrin 
ter Jožeta Dukariča, referenta za družbene 
dejavnosti, saj smo se v decembru leta 2002 vsi 
trije oglasili na Uradu za investicije pri Ministrstvu 
za šolstvo, znanost in šport ter se pogovarjali z g. 
Hermanom Tomažičem, ki je vodja tega urada. 
Načrt za mansardo je izrisal arhitekt Urban 
Brandner iz Maribora. Po več usklajevanjih 
na Uradu za investicije, pri gospe Miri Koren 
Mlačnik ter gospe Sabini Čamernik, je Občina 
Lenart v proračun za leto 2004 uvrstila izgradnjo 
mansarde OŠ Voličina. Hvala!
Vsem, ki ste, poleg že omenjenih, pripomogli, da 
smo končno dobili nove prostore v OŠ Voličina 
za potrebe 9-letke, se iskreno zahvaljujem, še 
posebej izvajalcem – Lipi Lenart ter direktorju g. 
Sašu Horvatu.
S pridobitvijo novih prostorov je zaključena I. 
faza izgradnje in obnove OŠ Voličina za potrebe 
9-letke. S to fazo smo pridobili novo učilnico, 
zbornico, prostor za razgovore ter veliko 
kabinetov, ki bodo namenjeni za delo učiteljev.
Zbornica in prostor za razgovore bosta do 
zaključka II. faze (izgradnja prizidka ob šoli 
ter nekatere spremembe prostorov v sami šoli) 
namenjena za izvajanje pouka, torej jih bomo 

uporabljali kot dva razreda. Devetletka potrebuje, 
zaradi delitev pri nivojskem pouku v 7., 8. in 
9. razredu, tudi manjše učilnice, zato menimo, 
da bo prostora v šoli še vedno primanjkovalo, 
zaradi česar smo iz dveh kabinetov naredili eno 
manjšo učilnico, ki bo namenjena za izvajanje 
nivojskega pouka pri SLO, MAT in TJA, dokler 
ne dobimo ustreznih prostorov, ki jih prinaša II. 
faza izgradnje OŠ Voličina. Predvidena je tudi III. 
faza, s katero bomo za šolo pridobili novi vrtec.
Šola v Voličini ima v šolskem letu 2004/05 v 
13-ih oddelkih 230 učencev. Imamo pa še dva 
oddelka podaljšanega bivanja.
Po podatkih, o številu rojstev v naslednjih 5-ih 
letih, se bo v našem šolskem okolišu, ki se ujema 
s površino KS Voličina, gibalo število učencev 
naše šole okrog števila 230, torej toliko kot jih je 
vpisanih v tem šolskem letu.
Glede na razvoj Voličine in novogradnje, ki 
se na našem področju izvaja, pa menim, da se 
bo število učencev v naslednjih letih nekoliko 
povečalo. Moje razmišljanje lahko podkrepim z 
dejstvom, in sicer gradnja novih hiš na področju 
Zavrha in Strme Gore, saj menim, da se ljudje v 
naše kraje priseljujejo. Prav tako pa nastaja naselje 
19-ih novih hiš nad telovadnico OŠ Voličina.

Mansarda teden dni pred otvoritvijo.

Dnevi, ki so pred nami, naj Vam vsem 
prinesejo veliko lepega in dobrega, predvsem 
zdravja, notranjega miru, dobrih idej ter 
preudarnih in modrih odločitev.

Ravnatelj

Dragi učenci, spoštovani sodelavci, starši, Ministrstvo za šolstvo 
in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Občina Lenart, 

upokojeni delavci, sponzorji, donatorji ...
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Tekmovanje iz diabetesa
V soboto, 20.11.2004, so imeli državno 
tekmovanje iz diabetesa na Jesenicah. Na državno 
tekmovanje so se uvrstili Sabina Markuš,  Klemen 
Mesarec in Aleksander Živko.
Z njimi je šla mentorica Irena Fišer. Vsi trije so 
prejeli srebrna priznanja.
Vsem iskreno čestitamo.

Jernej Zavernik, 8. b

Šolsko tekmovanje iz nemščine 
in angleščine
V četrtek, 25.11.2004, je na naši šoli potekalo 
šolsko tekmovanje iz nemščine. Tekmovala 
sta samo dva učenca; Jernej Fištravec iz 8.a in 
Klemen Mesarec iz 8.b. Oba sta prejela bronasti 
priznanji.
Dan kasneje, v petek, 26.11.2004, pa je potekalo 
na šoli šolsko tekmovanje iz angleščine. 
Tekmovalo je 10 učencev; Marko Makovec, 
Mateja Spevan, Jernej Fištravec, Nina Fekonja 
in Sabina Markuš iz 8. a ter Marko Murko, 
Aleksander Živko, Klemen Mesarec, Taja Lešnik 
in Tamara Fras iz 8. b. Naloge so izhajale iz 
besedila, katerega smo dobili priloženega k testu. 
Za uspešno reševanje je bilo potrebno prebrati 
knjigo Robinson Crusoe, kajti kar nekaj nalog se 
je navezovalo na to knjigo. Bronasto priznanje je 
osvojil Klemen Mesarec iz 8.b. Mentorica tako za 
nemščino kot angleščino pa je bila Irena Zgaga.

Sabina Markuš, 8. a

Dan človekovih pravic
Splošna deklaracija o človekovih pravicah je bila 
sprejeta 10. decembra 1948, zato je ta datum 
v decembru imenovan kot dan človekovih 
pravic. Sprejela in razglasila jo je Generalna 
skupščina združenih narodov. Poleg klasičnih 
državljanskih in političnih pravic obsega tudi 
novejše ekonomske, socialne in kulturne pravice. 
Deklaracija je izjemnega pomena, saj je postala 
merilo uresničevanja človekovih pravic, ki so 
velikokrat kršene. Hkrati pa je tudi temelj za 
sprejemanje univerzalnih in regionalnih aktov o 
človekovih pravicah.

Marko Murko, 8. b

Previdno s petardami
Veselje ob praznikih ljudje izražajo z metanjem 
petard in s spuščanjem raznih ognjemetov, ki 
razsvetljujejo nebo. To nam je seveda všeč. Manj 
veseli pa smo, če nas preseneti in prestraši kakšna 

petarda. Metanje petard v množici ljudi, kakor 
tudi v okolici šole, je prepovedano.
Petarde so lahko zelo nevarne, če z njimi ne 
ravnamo prav. Največkrat si ljudje, posebej otroci, 
z njimi poškodujejo roke in obraz. Ne smemo 
pozabiti tudi na živali, ki jih pokanje zelo plaši.
Najbolje bi bilo, če bi znali praznike doživeti na 
manj hrupen način. Otroci, ne dovolimo, da bi 
poškodbe s petardami uničile čar praznikov, zato 
se jih izogibajmo! Bodimo ob božiču in prihodu 
novega leta veseli in prijazni.
Iskrice v očeh srečnih ljudi, so lepše od 
čarobnega ognjemeta.

Rok Peklar, 3. a

Dan samostojnosti
Pred trinajstimi leti 25. 12 je bil razglašen izid 
plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti 
Slovenije, na katerem se je okoli 95 odstotkov 
udeleženih volilnih upravičencev izreklo za 
samostojno in neodvisno državo.
Plebiscit se je sicer odvijal 23. decembra 1990, na 
ta dan pa danes obeležujemo dan ustavnosti, saj 
je slovenska skupščina sprejela novo slovensko 
ustavo kot prvi temeljni pravni akt samostojne 
države. 26. december je državni praznik in sicer 
praznujemo dan samostojnosti.

Aleksander Živko, 8. b

Tadej Kurnik, 2. a/9
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Intervju z učiteljico 3. b razreda
Zunaj piha mrzel veter, ki nas prisili, da oblečemo 
debelo bundo. Poleg tega pa zima traja tako 
dolgo. No, da vam malo prikrajšamo čas, smo se 
odločile, da vam ta mesec predstavimo učiteljico 
3. b razreda, Judito Bračko.

Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice?
V mojem planu ni bil poklic učiteljice, ampak 
delo v zdravstvu. Višja sila je pripomogla k temu, 
da sem se odločila za šudij na Pedagoški fakulteti 
v Mariboru in za to odločitev mi ni žal!

Zakaj ravno poučevanje razrednega pouka?
Že od nekdaj me je veselilo delo z otroki in moja 
želja je bila bogatiti mlade z znanjem. Poučevanje 
je razgibano – niti en dan ni enak drugemu.

Kako dolgo že poučujete?
Zdaj poučujem prvo leto.

Se vam je v času vašega študija zgodilo kaj 
napozabnega?
Čas študija, tako pravijo vsi, je najlepši čas v 
mladosti. Zgodi se veliko zanimih stvari, ki ti 
ostanejo v spominu in se jih vedno znova rad 
spominjaš.

Ali lahko tretji razred pohvalite?
Seveda lahko. Tako kot vsi otroci, so zelo živahni, 
a kljub vsemu radovedni in učenja željni. Res si 
zaslužijo veliko pohvalo.

Kakšna se vam zdi naša šola?
Naj naštejem besede, ki veljajo za njo: 
domačnost, prijaznost, povezanost vseh, ki so na 
šoli zaposleni ali jo obiskujejo. Skratka majhna, a 
z velikim “srcem”!

Kateri poklic bi še izbrali poleg poučevnja?
Sedaj ko “okušam” delo učiteljice razrednega 
pouka, ne bi izbrala nobenega drugega poklica. 
Če pa ne bi bila učiteljica, pa bi izbrala med 
poklicem fizioterapevta ali deftaktologa.

Kaj bi sporočili učencem in delavcem šole?
Ne varčujte z nasmehom in lepimi, prijaznimi 
besedami. Zaradi njih ne boste prikrajšani, 
marskikomu pa lahko vaš nasmeh in lepe besede 
pomenijo ogromno. Ker pa je december mesec 
slepih želja in pričakovanj, vsem učencem in 
delavcem šole želim vesele božične praznike in 
najlepše v letu, ki prihaja.

Kaj počnete v prostem času?
V prostem času, ki ga je zelo malo, rada obiščem 
prijatelje in vse, ki so mi blizu. Najraje pa prosti 
čas zapolnim s športom, še posebej imam rada 
rolanje, smučanje, plavanje. Rada tudi preberem 
kakšno zanimivo knjigo.

Misel ki vas vodi skozi življenje?
Bodite to kar ste in cenite majhne stvari. Vedite, 
da je tudi majhna reč, velika sreča.

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

Horoskop Dvojček
Hrana Testenine na tisoč in en način
Pijača Jabolčni sok ali voda

Naj skupina Bon Jovi
Naj pevec Eros Ramazzotti

Naj igralka Nicole Kidman
Film Troja

Knjiga Danielle Hfeel, Potovanje
Barva Modra

Avto Peugeot 307
Številka 12
Naj kraj Park za domačo hišo

Učiteljici se zahvaljujemo za odgovore ter ji 
želimo še veliko lepih in prijetnih trenutkov na 
naši šoli.

Gaby, Esty, Tamy in Jasmy, 8. a
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Če bi bil Božiček
Če bi bil Božiček, bi obdaroval otroke. Moji 
pomočniki bi bili palčki in jeleni. Palčki bi 
izdelovali igrače, jeleni pa bi mi pokazali pot, da 
pridem do otrok. Imel bi dolgo belo brado in 
rdeča oblačila. Med jeleni bi bil tudi Rudolf, saj 
nam bi z rdečim nosom osvetlil pot. Spustil bi 
se po dimniku in postavil darila pod novoletno 
smrečico. Zelo rad bi opravljal delo Božička, saj 
Božiček razveseli mnogo otroških src.

Klemen Ametović, 3. b

Če bi bil Božiček
Če bi bil Božiček, bi doma lenaril, gledal 
televizijo, se igral in zmeraj kaj ušpičil. Danes bi 
bil za to norijo na vrsti Titi, moj najmlajši škrat. 
Ponagajal bi mu tako, da bi ga najprej poklical k 
sebi, vzel škarje in mu prerezal hlače. Titu bi se 
vsi smejali. Vendar Božiček ne bi dovolil, da bi se 
mu smejali, ker bi Tito opazil luknjo na ta zadnji.
V moji tovarni bi vsak dan delal vsaj petnajst ur 
na dan. Preostali del dneva pa bi verjetno sladko 
spal. Imel bi tudi telesnega stražarja. Ime bi mu 
bilo Bibi. Z njega se nihče ne bi smel norčevati, 
drugače bi bil ogenj v strehi. Imel bi sužnje, ki bi 
delali. Eden bi moral pospravljati igrače, drugi bi 
moral kuhati in pomivati posodo. Tudi takšnega 
sužnja bi imel, ki bi mi bril brado. Z jeleni pa 
bi se vozil ter jih hranil z najboljšim žitom in 
slamo. No, tudi na sani ne smem pozabiti. Imel bi 
najboljše in najlepše prevozno sredstvo na svetu. 
Dal bi si jih izrezljati in marsikaj narisati. Če bi 
k meni prišla Snežna kraljica, ki je brez moža, 
bi jo povabil v hišo. Zelo bi zakuril. Tako bi se 
Snežna kraljica spremenila v lužo. Nazadnje pa bi 
jaz vladal vsej deželi. Vsi sužnji bi skrbeli za vse 
jelene, še posebej pa za moje. Tako bi lepo živel 
brez najmanjšega finančnega problema. Zlata bi 
imel toliko, kolikor ga še niste videli.

Špela Ekselenski, 3. b

Slikar Peter
Nekega dne je slikar Peter naslikal prelepo 
deklico. Zaželel si je, da bi odrasla in postala 
njegova žena. Čez tri tedne se mu je želja 
uresničila. Čez čas je na nov list narisal še lepo 
hišico. Tudi takrat si je zaželel, da bi to bilo res. 
In res se mu je uresničila želja. Ko se mu je 
uresničila druga želja, je bil zelo vesel, kajti z ženo 
sta živela v majhni hišici. Žena je nekega dne 
rekla Petru: “Nekaj pa nama manjka.” “ Ja kaj 
pa?” je vprašal Peter. “A ne veš?” je rekla žena. 
“Ne, res ne vem, kaj bi še ti imela?” “Ha, ha, ha, 

ja otroke, kaj pa drugega?” “No, pa ti narišem 
enega.” “Ne, ne, tri otroke hočem!” je rekla. In 
Peter je narisal tri otroke. Potem pa si je zaželel, 
da bi to bilo res. Ampak želja se mu ni uresničila. 
Žena je bila zelo žalostna. Čez leto dni je Petrova 
žena rodila prelepo punčko. Ime sta ji dala 
Maruša. Ko je bila Maruša stara tri leta, je žena 
rekla Petru: “Veš, jaz bi pa imela še dva otroka. 
In ko je bila Maruša stara že osemnajst let je žena 
rekla: “Veš saj sem zadovoljna z enim otrokom.” 
Peter pa reče: “Potem pa je vse v redu.”
In živela sta srečno do konca svojih dni.

Barbara Bašl, 3. a

Gregor Brdnik, 5. r

Medved Klepet
Medvedja družina vsak dan
v gostilni sedi in fajfo kadi.

Majhen medved Klepet ni velik,
pa vseeno res kadi.

Medvedja družina na koncu zboli,
pa še vedno fajfe kadi.

Blaž Mesarec, 3. b

Gospod slon
Tam po gozdni poti se sprehaja slon.
Verjeli ali ne, v ustih ima bonbon.

Hodi, tava, kobaca, le kdo to bolje zna?
Pa se mu bonbon zatakne, pade mu na tla.

Slon pa joka in vrešči,
ušiv bonbon nič vreden ni.
Živali gozdne so se odločile,
da mu bodo novega kupile.

Izvolite, gospod slon,
kupile smo vam nov bonbon.

Ina Pivljakovič, 3. b
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Zajček
Zajček dolgoušček v gozdu živi, debel ima
kožušček, zima že hiti.

Zajček vsak dan se igra, od zore do mraka
veselo skaklja.

Zajček dolgoušček sestrico dobi, pridno
pazi nanjo in se veseli.

Nejc Krajnc, 3. b

Nina Valenta, 5. r

Čudežna deklica
Nekoč sta živela starec in starka, ki nista mogla 
imeti otrok. Hiško sta imela postavljeno ob robu 
gozda, bila je majhna, a lepa.
Nekega dne je starka odšla v gozd po gobe in 
kostanje. Prišla je do drevesa in videla majhno 
deklico v košarici. Deklica je jokala. Bila je 
majhna, ljubka, ovita le v bombažno rjuho. Jokala 
je in jokala. Starka jo pogleda in ni se mogla 
načuditi majhnemu dekletcu. “Kako si pristala 
v gozdu?” se je vprašala starka. Vzela je košaro 
in jo odnesla domov. Bila je vsa srečna. Doma v 
koči ji je takoj pripravila mleko in jo nahranila, 
deklica je nehala jokati ter je lepo zaspala. Ko 
starec zagleda deklico, takoj povpraša ženo, 
od kod jo je vzela. Starka mu pojasni, kaj se je 
zgodilo v gozdu. Razmišljala sta, kaj bosta storila. 
Oba sta bila nadvse srečna, saj nista imela otrok. 
Odločila sta se, da bo deklica ostala pri njiju. 
Hiško je napolnila sreča. Deklici sta dala ime 
Eva. Eva je rasla, bila je nadvse pridna in rada 
je pomagala očetu ter materi. Veliko se je igrala 
v gozdu in nabirala prelepe cvetlice na bližnjem 
travniku. Pomagala je tudi živalim v gozdu, saj 
se je z njimi veliko igrala. Zlasti se je veselila 
večerov, saj ji je mati vsako večer pripovedovala 
lepe pravljice. Oče ji je ob hiški naredil majhen 
hlev, kjer je imela svoje živali. Rada je skrbela za 
njih in jih negovala. Leta so minevala in z njimi 

je rasla Eva. Starša sta bila že precej stara. Evo je 
zelo skrbelo za njiju. Veliko sta poležavala in nista 
mogla več dosti postoriti. Nekega popoldneva se 
je Eva odpravila v gozd po drva in gobe, da bi 
pripravila večerjo. Nabrala je polno košaro gob 
in se vrnila domov. Na pragu hiše je stala mati 
in jo čakala. Eva jo pogleda in vsa zaskrbljena je 
pritekla k njej. Le kaj je mati, da me čakate zunaj? 
Mati je potočila solze in ji povedala, da si je oče 
poškodoval nogo. Hotel je vstati iz postelje in mu 
je spodrsnilo. Padel je zelo močno.
Eva je stekla v hišo ter dvignila očeta in ga 
položila na mehko žimnico. “Oče, oče,” je klicala 
Eva. Oče je le stokal od bolečin. Eva je prijela 
očeta za nogo in pogledala. V tistem trenutku 
je opazila, da iz njenih rok prihaja svetloba. 
Neverjetno močna in svetla. “Le kaj je to?” je 
začudeno povprašal oče. Eva je roke položila 
na njegovo obolelo nogo in v tistem trenutku je 
oteklina in bolečina izginila. Oče in Eva se nista 
mogla začuditi čudežu, ki se je zgodil. Oče je vstal 
iz postelje in brez bolečin, spet normalno hodil, 
kot nekoč. Ko je mati vse to videla, je rekla: “Eva, 
saj ti si čudežna deklica!”
Oče in Eva sta se objela in vsi trije so objeti 
zaplesali. Kmalu za tem je izvedelo mnogo ljudi 
o njeni čudežni moči. Vsi so prihajali k njej po 
pomoč. Odhajali so zelo zadovoljni. Oče in mati 
sta bila zelo ponosna na svojo deklico.
Eva je veliko zaslužila z zdravljenjem ljudi. 
Prinašali so ji veliko dobrot in pridelkov. Vse 
prihranke je Eva skrbno hranila za obnovo hiše. 
V gozd je le redko šla, saj je imela veliko dela, a 
pogrešala je svoje živali. Eva, oče in mati so bili 
še dolga leta zelo srečni. Postavili so lepo hiško. 
V njej je Eva imela ordinacijo, v kateri je zdravila 
ljudi.

Klavdija Vogrin, 3. a

Voličina
Spodnja Voličina leži na nadmorski višini med 
240 - 310 metri. Je obsežno naselje, sorazmerno 
zgodaj poseljeno. V dolinah so travniki in njive, 
na prisojnih pobočjih pa sadovnjaki namesto 
vinogradov, ki so jih izkrčili po pojavu trtne uši. 
Ožje krajevno središče je deloma na ravnini, 
deloma na pobočju.
Krajevna skupnost Voličina obsega najjužnejši del 
občine Lenart. S površino 24,12 km2 ima okoli 
650 gospodinjstev ter okrog 2400 prebivalcev. 
Obsega deset naselij: Sp. Voličina, Zg. Voličina, 
Zavrh, Črmljenšak, Nadbišec, Rogoznica, Selce, 
Dolge Njive, Straže in Gradenšak. Ozemlje 
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sodi v območje voličinskih goric, ki se dvigajo 
nad ravnino reke Pesnice, manjši del pa pripada 
povodju Rogoznice. Daje videz relativno 
dvignjenega gričevja. Po sredini območja poteka 
pravokotno na dravski in pesniški tok razvodni 
hrbet v absolutnih višinah 370 do 400 metrov.
V centru Voličine stoji cerkev Sv. Ruperta, 
osnovna šola, kulturni dom, gasilski dom, pošta, 
dve trgovini in tri gostilne. Ena od teh nosi ime 
Vinska trta, saj je tu okrog posejano veliko vinske 
trte.
Vas Voličina je dobila ime po volih, ki so se nekoč 
pasli po okoliških hribih.

Kadrijan Balaj, 7. r/9

Simon Breznik, 5. r

Vseved
Na stotine žarkov svetlobe ga je zaslepilo. Zaprl 
je oči in jih čez nekaj časa spet odprl.
Bil je posebnež, ki mu ni bilo para. Imel je 
značilnost, ki je bila zares nenavadna. Ta človek 
je lahko videl oziroma vedel, kaj ljudje mislijo, kaj 
bodo storili oziroma rekli v naslednjem trenutku.
To lastnost je opazil v času osnovne šole, ko 
je znal odgovoriti na vsa vprašanja, ki so mu 
jih zastavili učitelji ali pa je sklepal odgovor iz 
vprašanja, ki ga je predhodno videl oziroma 
vedel.
Sedaj je imel v glavi sistem, nastavljen po državah 
sveta. Če si je zamislil, da bo spremljal Ameriko, 
je slišal vse grožnje, ki bi škodovale državi. 
Ugotovil je, da je na svetu vse več škodoželjnih 
teroristov.
Imel je načrt. Preprečil jim bo to veliko škodo. S 
svojo nadnaravno močjo je teroristom vsega sveta 
izbil iz glave nenavadne misli.
Tako je bilo teroristov vse manj, nobeden načrt se 
jim ni posrečil. Kmalu so izginil, ni jih bilo več.
K vsevedu se je obračalo po nasvete vse več ljudi. 
Pomagal jim je.
Svet je postajal popoln , brez nasilja in vojn.

Ste se zamislili? Verjetno takšen človek na svetu 
ne bi bil odveč.
Toda proti nekaterim ljudem ne moremo narediti 
ničesar. So kakršni so, seveda bi vsak lahko bil 
boljši. To je zgodba, katere resničnost je malo 
verjetna. Morda pa le!

Monia Kolarič, 8. b/9

Zavrh
Kraj Zavrh leži ob mestu Lenart, nad Voličino, 
blizu reke Pesnice.
Hiše stojijo ob cesti. V kraju živi približno 400 
prebivalcev, ti so večinoma delavci, vendar je 
tudi nekaj kmetov. Delavci se vozijo v službo v 
Voličino, Lenart, Maribor in na Ptuj.
Kraj ima trgovino, dve gostilni, kulturni dom 
in spominsko sobo. Šole nima, zato tamkajšnji 
otroci hodijo v OŠ Voličina.
Zavrh je že od nekdaj turistični kraj. Sem je 
prihajal tudi Rudolf  Maister, ki se je boril za 
Maribor.
Zavrh je znan po razglednem stolpu, spomeniku 
in spominski sobi, ki so posvečeni Rudolfu 
Maistru. Kraj je dobil ime po tem ker leži za 
vrhom.

Mitja Lešnik 7. r/9

Špela Slanič, 5. r

SREČEN IN NESREČEN KOŠ
ZJUTRAJ SE NAENKRAT ZBUDIM 
V TININI SOBI IN NE V TRGOVINI. 
ZAKRIČIM: “ZAKAJ, ZAKAJ?” IN PRIDE 
TINA. TINA MI JE DALA IME KOŠEK. 
NATO JE POJEDLA DESET BONBONOV. 
ZAŠEPETAM SI: “DANES PA BO NEKAJ 
DOBREGA, HA, HA, HA.” VAME VRŽE 
VELIKO PAPIRČKOV. DRUGI DAN PA 
VRŽE VELIKO BONBONČKOV. ZATO 
SE OBLIZUJEM: “MMM, KAKO DOBRO, 
MMM!”

ŠPELA PESERL, 2. A/9
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Selce
Vas Selce leži ob mestu Lenart in Ptuj.
Njena pokrajina je zelo razgibana. Ima veliko 
travnikov, gozdov, malo manj pa njiv. V Selcih 
je približno 300 prebivalcev, ki se ukvarjajo s 
sadjarstvom pa tudi s kmetijstvom. V službo se 
vozijo v Lenart, na Ptuj ali v Voličino.
Javne zgradbe so trgovina, vrtec, gasilski dom, 
gostilna, kulturni dom in zadružni dom. Nimamo 
pa šole, zato se otroci z avtobusom vozimo v 
Osnovno šolo Voličina, ki ima poleg šole še 
trgovino, gostilno, cerkev, kulturni dom, lovski 
dom ter pošto.
Selce so znane po raznih prireditvah, najbolj pa 
po blatoborbi, kjer se vsako leto julija nekateri 
skopajo v blatu, namesto v morju.

Amanda Spevan, 7. r/9

Nika Mihelič, 5. r

KOŠ V HIŠI
ZDRAVO! SEM KOŠ V HIŠI. VAME VSAK 
DAN VRŽEJO PET BANANINIH OLUPKOV 
IN TRI MALO UGRIZNJENA JABOLKA. 
ZELO SEM VESEL, KO ME IZPRAZNIJO, 
KER SEM TAKRAT ZELO LAHEK, KOT 
PERO. EN DAN SEM BIL ZELO POLN, DA 
SEM SKORAJ POČIL. DANES SO ME VRGLI 
IZ HIŠE.

SAŠKA KURNIK, 2. A/9

KOŠ NA POKOPALIŠČU
SEM KOŠ NA POKOPALIŠČU. VSAK DAN 
MEČEJO VAME SMETI, NEKATERI PA 
ONESNAŽUJEJO POKOPALIŠČE. KO JE 
DAN MRTVIH, ME NAPOLNIJO, DA SEM 
POLN DO VRHA. ROŽE LEŽIJO ZUNAJ 
MENE IN SVEČE PRAV TAKO. TAKRAT 
MI NI VŠEČ. DRUGAČE JE PA TU, KAR 
PRIJETNO.

KARIN PETKO, 2. A/9

Tjaša Balaj, 5. r

KOŠ V ŠOLI
DANES SEM VESELA, KER IMA UČENEC 
ROJSTNI DAN, ZATO V MENE MEČEJO 
PAPIRČKE OD BONBONOV. ČISTILKE 
PRIDEJO IN ME SPRAZNIJO. KO UČENEC 
PRIDE V UČILNICO IN VAME VRŽE 
RUMEN PAPIRČEK, SEM RUMENE 
BARVE. UČITELJICA SILVA V MENE VRŽE 
VELIKO PAPIRČKOV. VESEL SEM, KO SE 
ZAČNEJO POČITNICE. POTEM SEM SAM 
IN PRAZEN.

ŠPELA GRAJFONER, 2. A/9

KOŠ PRI ZOBOZDRAVNIKU
SEM KOŠ PRI ZOBOZDRAVNIKU. VSAK 
DAN ZOBOZDRAVNIK VAME MEČE 
PAPIRNATE SLINČKE, DA SE LJUDJE 
PRI ZOBOZDRAVNIKU NE UMAŽEJO. 
VAME TUDI MEČE DRUGE STVARI, KI 
JIH ZOBOZDRAVNIK POTREBUJE PRI 
SVOJEM POKLICU. NAJBOLJ PA SEM 
VESEL, KO PRIDE OTROK IN VAME VRŽE 
PAPIRČEK.

NATAŠA BRUNČIČ, 2. A/9

Ježek
Ježek, ježek, kam hitiš?
V vas po hruške,
se mi mudi,
da me zima ne dobi.

Poln trebušček si
nabašem in za zimo
se založim.

Zdaj pa zima je prišla,
bela in mogočna vsa.

Tamara Arcet, 3. b
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Eko december v 2. b/9
Veseli smo se skupaj s starši sprehajali po gozdu. 
Pridno smo nabirali mah, želod, žir, storžke, 
lubje, sušili smo limone, jabolka in pomaranče. 

Iz vsega tega 
smo izdelali 
venčke in 
jaslice.
Naš razred je 
postal eko-
prazničen.
Povabili 
smo starše, 
jim zapeli in 
zaplesali ter 

skupaj pojedli jabolka, ki jih je prispevala družina 
Marin.
Ker pa se je ob našem ustvarjanju nabralo kar 
precej odpadkov, smo izdelali tudi eko-koše.

Učenci 2. b/9

Ločeno zbiramo odpadna 
jedilna olja in maščobe
Okolju prijazno ravnanje z odpadki je eden izmed 
osnovnih pogojev za ohranjanje naravnega okolja 
v katerem živimo. V sodobnem svetu se tako vse 
več pozornosti posveča tudi odpadkom, kateri 
nastajajo v gospodarstvu (tovarne, kuhinje, hoteli, 
šole ...) ali pa v gospodinjstvu, torej pri vseh nas 
doma.
Spisek odpadkov, ki se tako pojavljajo, je izredno 
obsežen in odpadki se med seboj razlikujejo na 
osnovi različnih lastnosti, po nastanku odpadka 
ter tudi na osnovi nadaljnjega ravnanje z njimi 
(predelava, obdelava, uničenje, deponiranje). Na 
spisku odpadkov tako najdemo tudi odpadna 
jedilna olja in maščobe.
Predstavniki odpadnih jedilnih olj, ki se pojavljajo 
v skoraj vsaki kuhinji so predvsem odpadna 
rastlinska olja (sončnično, repično, olivno, ribje, 
fritezno …) in njihove maščobe, ki se uporabljajo 
bodisi za pečenje ali pa za dodatek drugim jedem.
Odpadna jedilna olja predstavljajo za okolje 
veliko breme saj s svojimi lastnostmi neugodno in 
nevarno vplivajo na ekosistem, v katerem živimo. 
Če jih prosto izlivamo v zemljo lahko uničijo 
rastlinsko življenje, ker onesnažijo podtalnico 
ali druge vodne vire, ki so nujno potrebni za 
življenje. Prav tako so jedilna olja, ki iz kemijskega 
vidika sodijo med organske snovi, vnetljiva in 
predstavljajo nevarnost požara.
Pomembno je vedeti, da je odpadna jedilna olja 

prepovedano mešati z raznimi drugimi odpadki, 
prepovedano jih je odvajati v javno kanalizacijo, 
greznice ali neposredno v vode, prepovedano jih 
je izpuščati v ali na tla in okolje, prepovedano jih 
je mešati z biološko razgradljivimi odpadki, kateri 
so namenjeni kompostiranju.
Iz dneva v dan se poraba jedilnih olj veča, tako 
se veča tudi količina odpadnih jedilnih olj. Za 
rešitev tega problema je potrebno čim več 
nastalih odpadkov primerno predelati in jih 
ponovno uporabiti. Takšnemu procesu pravimo 
recikliranje. Odpadna jedilna olja in masti se da 
na primer uspešno uporabiti kot surovino za 
biodizel, ki se uporablja kot pogonsko gorivo in 
ima tudi odlično mazalnost. V raznih tehnoloških 
procesih pa olja dajejo potrebno toplotno 
energijo.
Za okolje je seveda pomembno, da se vsa ta olja 
zberejo na primernem mestu, in da so nato okolju 
varno predelana. Za zbiranje odpadnih jedilnih 
olj in maščob poskrbijo za to usposobljena 
podjetja. Takšna podjetja se večinoma ukvarjajo 
tudi z zbiranjem drugih vrst odpadkov. Za 
vsakega posameznika je pomembno, da odpadna 
jedilna olja, katera nastajajo doma, zliva v zato 
namenjeno embalažo (ločeno od drugih tekočin!) 
in jih nato preda podjetju. Podjetja jedilna olja 
zbirajo v posebnih akcijah po naseljih, možna pa 
je tudi oddaja v zbirnih centrih za odpadke.
Na koncu naj poudarimo, kako pomembno je 
ločeno zbirati različne vrste odpadkov. To lahko 
počne vsak od nas doma z malo truda, tako da 
loči papir, plastiko, steklo, kuhinjske odpadke in 
kot smo videli tudi jedilna olja ter maščobe od 
ostalih odpadkov, ki gredo v smeti. Vsi ti ločeni 
odpadki bodo lahko ponovno predelani in ne 
bodo predstavljali dodatnega bremena okolju.
Z nekoliko discipline in zavesti, kako pomembno 
je naravno okolje (drevesa, voda, živali, zrak, …) 
za obstoj človeka, bomo z ločenim zbiranjem 
jedilnih olj in maščob naredili našo deželo še bolj 
zeleno!

LETNIK - Saubermacher d.o.o.
Samo Robič

Razredno tekmovanje v zbiranju 
odpadnega olja
V sodelovanju s podjetjem Letnik - Saubermacher 
d.o.o. bomo na šoli izvedli od torka do četrtka 
(22. - 24. februar 2005) razredno tekmovanje v 
zbiranju odpadnega olja.

Ravnatelj

EKO STRAN
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Prazničen utrip v sliki

Andrej Sterniša, 5. r

Valentina Trinkaus, 5. r
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ZAKLJUÈEK LETA

Učenci naše šole so peli ...

... izvajali spretnosti borilnih veščin ...

... uprizarjali igre ...

... ter plesali.



... uprizarjali igre ...

... ter plesali.



Glasbene novičke
Usher je eden izmed najbolj talentiranih črnskih 
“mladcev”. Za seboj ima deset plodnih let 
delovanja, pred nami pa je njegov že šesta 
zgoščenka z izpovednim naslovom Confessions.
Ravno pravšnjo mešanico balad in klubskega 
R&B pozibavanja, je spretno začinil s prvo 
uspešnico Yeah! (ki jo je produciral Lil’ Jon in 
v kateri gostuje Ludacris) in nadaljeval z nežno 
balado Burn.
Očitno je Usher doživel oz. preživel viharno 
ljubezensko razmerje, kajti pesmi, ki jih je izbral 
za pričujočo ploščo, so vse po vrsti in po svoje, 
izpovedi ranjenega srca (naslovi pesmi Bad Girl, 
Cought Up, Truth Hurts, Can U Handle It?, 
Do It To Me ...).
Vsekakor ne moremo mimo odlične Dionne 
Warwick; v pesmi Throwback spretno izkoristi 
njen vokal, saj sta kot duet fantastična.
Usher, katerega mnogi primerjajo z Michaelom 
Jacksonom (je tudi odličen plesalec), je zopet 
dokazal, da je izredno rahločuten izvajalec, ki zna 
pokazati tudi ostrino svojih interpretacij.

Gaby & Esty, 8. a

Naslovnica Usherjevega albuma Confessions.

Trači
Novi trači na naši šoli. Gabrijela P. in Jasmina K. iz 
8. a sta se zatreskali v Mitjo V. iz 8. b/9. Prav tako je 
Tamara C. iz 8. a našla svoje fantazije v Mitji V. iz 8. 
b. Estera P. iz 8. a pa se je zaljubila v svojega sošolca 
Primoža S. Taja L. iz 8. b je izjavila, da ima njen 
sošolec Mitja V. lepo zadnjo plat. Nina F. je v Mitjo 
L. iz 7. r/9. Sabina M. iz 8. a v svojega sosošolca 
Marka M., Tamara F. iz 8. b pa še vedno ni izgubila 
svojih oboževalcev.

m.k.p.


