
31. januar 2005, letnik VII
št. 62, naklada 300 izvodov

Otvoritev novih prostorov

3 Zbiranje papirja, Spoznavamo poklice 8 Natečaj za eko znak in eko himno
4 Intervju z učiteljem Robijem Črnčecem 9 Velika slikovna križanka

5, 6 Dedkov klobuk, Majine dogodivščine 10 Otvoritev novih prostorov

Učenci in delavci OŠ Voličina smo dočakali otvoritev novih prostorov,
v katerih že ves mesec poteka pouk.

G. župan Ivan Vogrin je slovesno prerezal trak ob otvoritvi.
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Zbiranje papirja
V šoli smo imeli zbiralno akcijo odpadnega 
papirja. Učiteljica je nam svetovala, naj poskusimo 
zbrati čim več papirja. Ko smo ga zbrali dovolj, 
smo ga odnesli v šolo. Štirinajst dni pozneje smo 
izvedeli, da smo zbrali 2 toni odpadnega papirja. 
Bili smo zelo veseli, da nam je to uspelo. 

Aleks Grajfoner, 3. a

Akcija osmošolcev osemletke
8. a in b razred osemletke smo v lanskem 
novembru organizirali zbiralno akcijo odpadnega 
papirja. Zanjo smo se odločili, ker naša šola 
sodeluje v programu EKO šol. Pridno smo 
prinašali papir. Zbrali smo ga kar 1200 kg 
oziroma cel “keson”. Veseli smo, ker so v naši 
akciji sodelovali tudi najmlajši na naši šoli.

Zelo 
dejavni 
smo bili 
tudi na 
področju 
likovne 
vzgoje. S 
pomočjo 
učiteljice 
Irene 
Pernat 
smo imeli 
v prostem 
času 

kreativne delavnice, ki so potekale v decembru 
lanskega leta. Na kreativnih delavnicah smo vlivali 
novoletne okraske in jih nato barvali. Okraske 
smo prodajali na šoli, in sicer na dan otvoritve 
novih šolskih prostorov. Imeli smo tudi srečelov. 
Vse srečke so vsebovale zanimive dobitke. 
Vsem, ki ste nam pomagali, se prisrčno 
zahvaljujemo, posebno zahvalo pa izrekamo 
učiteljici Ireni Pernat, ker nam je pomagala pri 
organizaciji in nabavi potrebnih stvari. HVALA!

8. a in 8. b

Spoznavamo poklice 
Pri izbirnem predmetu Človek in rastline smo 
spoznali različne poklice: kuhar, cvetličar, 
slaščičar, sadjar, vrtnarski tehnik in farmacevt. 
Podrobno vam bova opisali poklic farmacevta. 
Poklic farmacevta se nam prikrade v misli, kadar 
obiščemo apoteko ali lekarno. Apotekar ali 
lekarnar nosi belo haljo, izdaja zdravila in nam 
svetuje, kaj izbrati v primeru, ko nam zdravila ni 
predpisal zdravnik. Poklic je izredno odgovoren 

in zahteva veliko znanja in natančnosti. Ker delo 
farmacevta neposredno vpliva na človekovo 
življenje, je tudi njegova pot do ustrezne 
izobrazbe zahtevna. Samostojno lahko pripravlja 
zdravila, jih izdaja in svetuje le farmacevt, ki 
ima univerzitetno izobrazbo. Seveda pa delovno 
mesto farmacevta ni samo v lekarni, ampak ga 
lahko najdemo še marsikje drugje. Zaposleni so 
tudi v zdravstvenih centrih in bolnicah. 
IZOBRAZBA FARMACEVTA
Enako kot vsi drugi poklici se tudi izobrazba 
farmacevta prične v osnovni šoli. Uspešen 
zaključek osnovne šole ga vodi v gimnazijo, 
uspešno opravljena matura pa na fakulteto 
za farmacijo. Če fakulteto uspešno konča in 
diplomira, dobi naziv magister farmacije. Lahko 
pa kandidat konča tudi srednjo strokovno šolo 
za farmacijo, kjer opravi poklicno maturo in si 
pridobi poklic farmacevtskega tehnika. 
KAJ MORA ZNATI FARMACEVT?
Temeljito mora obvladati in poznati kemijo ter 
kemijske zakonitosti, poznati mora tudi delovanje 
človeškega telesa. Ker je večina rastlin rastlinskega 
izvora, mora poznati tudi zdravilne rastline in 
njihove učinkovine. Temeljno znanje farmacevta 
pa je v znanju farmakologije, ki je veda o zdravilih 
in proučuje pripravo, lastnosti ter učinke zdravil.

Vesna in Nina 8. a/9

EKO kotiček
Učenci 1. a smo izdelali EKO kotiček. Izbrali 
smo Čistka in Smetka, da nas spomnita, kaj 
delamo prav in kaj ne. Vsak dan po delu 
pospravimo učilnico. Vedno po uporabi zapremo 
pipo, saj vemo, da je čista voda dragocenost. 
Zavedamo se, da marsikaj kar odvržemo, lahko 
uporabimo za svoje ustvarjanje (ostanke lesa, 
kartonske škatle različnih oblik in velikosti, 
ostanke papirja).

1. a/9

EKO kotiček v 1. a/9.
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INTERVJU

Intervju z učiteljem športne 
vzgoje, Robijem Črnčecem
Uš!!! Zunaj je mrzlo, in zapadel je prvi sneg. Kar 
je za nekatere super, za druge pa spet ne. Tokrat 
smo vam pripravile intervju z učiteljem športne 
vzgoje. Kateri ga želite bolje spoznati, preberite 
naslednje vrstice.

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja?
Za poklic učitelja sem se odločil, predvsem zaradi 
zanimivega študija. Poleg tega pa zelo rad delam 
z otroki.

Zakaj ravno poučevanje športne vzgoje?
Za poučevanje športne vzgoje sem se odločil, ker 
sem izredni ljubitelj športa. Pa tudi študijsko delo 
je bilo zelo pestro.

Kje ste študirali in kakšen je bil študij? 
Študiral sem na Fakulteti za šport v Ljubljani. 
Študij je bil zelo zanimiv in naporen, vendar smo 
se s kolegi imeli zelo v redu.

Kako dolgo že poučujete?
Poučujem drugo leto.

Se vam je v času vašega študija zgodilo kaj 
napozabnega?
Zgodilo se mi ni nič posebnega. Moram pa 
povedati, da je bilo veliko lepih trenutkov, ki jih 
ne bom pozabil.

Kakšna se vam zdi naša šola?
Šola je res super. Tudi z učenci, ki jih poučujem, 
se dobro razumem.

Kaj vam je na naši šoli najbolj in najmanj 
všeč?
Na šoli so mi najbolj všeč pogoji za delo. 
Najmanj pa nič strašnega in vrednega omembe.

Kateri poklic bi izbrali namesto poučevnja?
Izbral bi delo v vojski.

Ali ste imeli kdaj kakšne težave z učenci?
Kakšnih posebnih težav z učenci nisem imel. 
Razen lansko leto, ko sem poučeval v Šentilju, 
sem imel zelo nagajiv razred, zato je bilo delo 
precej težavno.

Kaj počnete v prostem času?
V prostem času igram na trobento ali bobne. 

Zelo veliko pa se tudi ukvarjam z nogometom, saj 
sem trener ekipe.

Kaj bi storili z denarjem, če bi zadeli na lotu?
Če bi zadel na lotu, bi si najprej kupil hišo in 
dober avto. Ostali denar pa bi dal na banko.

Ali želite kaj sporočiti učencem in delavcem 
šole?
Naj ostanejo takšni kot so. Ne se poslabšati, lahko 
pa se izboljšate!

Misel, ki vas vodi skozi življenje?
Bodi to kar si, ne pretvarjaj se za nekoga drugega.

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

Horoskop Devica
Hrana Testenine
Pijača Kokakola

Naj skupina R.E.M.
Naj pevec Robbie Williams

Naj igralka Mag Ryan
Barva Modra

Avto Audi A6
Številka 5
Naj kraj Jurovski Dol

Učitelju želimo veliko lepih trenutkov na naši šoli 
ter da bi se med nami čim bolje počutil.

Gabi, Esty, Tamy, Jasmy, 8. a
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DEDKOV KLOBUK
DEDEK, TI DEDEK
STAR SI ŽE BIL,
IMEL SI PRIJAT’LA
KLOBUK JE TO BIL.

JOKAL SI, JOKAL,
KER RAZTRGAN JE BIL,
NISI VEČ VEDEL,
KAJ BI STORIL.

SEDEL SI, SEDEL
IN PIPO KADIL, KLOBUK
PA VEDNO SLABŠI JE BIL.

ČAKAL SI, ČAKAL,
KAJ BOŠ NAREDIL?
IN GLEJ GA, TI ŠMENT,
SI KNJIGO DOBIL,
NOTRI PA VSE, KAKO
KLOBUK BOŠ ZAŠIL.

SREČEN, SREČEN
ZA PEČJO SEDIŠ!
NIČ VEČ NE JOKAŠ,
KER ZAŠITEGA
PRIJAT’LA DRŽIŠ.

NATAŠA BRUNČIČ, 2. A/9

Kaja Tuš, 4. r.

Zima, zima bela
(opis slike)
Prišla je zima in vsi otroci se igrajo.
Jan je vrgel Tinetu kepo. Miha se sanka. Borut in 
Aljaž delata snežaka. Vsi so toplo oblečeni, Aljaž 
je izgubil rokavico. Miha jo je našel in zaklical: 
“Čigava je ta rokavica?” “Pusti, to je moja 
rokavica!” je zaklical Aljaž in mu jo vzel.
Smreka je čisto zasnežena, s hiše visijo ledene 
sveče in na oknih so ledene rože.

Patricija Polič, 2. a

Čarovnica in kralj Artur
Nekoč pred davnimi časi je živela čarovnica, ki 
ji je bilo ime Odelija. Bila je zelo hudobna. Kralj 
Artur sploh ni vedel za njo. Na grad je prispelo 
pismo, v katerem je pisalo, da čarovnica Odelija 
živi v votlini. Kralj je poslal viteze do votline. 
Vitezi so osedlali konje in odjezdili. Na poti so 
se bojevali z zmajem. Odelija je začarala vse 
mogoče stvari. Vitezi so zmaja premagali, nato so 
se odpravili k votlini. Odelija se je spremenila v 
cvetlice. Tako jo vitezi niso srečali. Ko je kralj to 
izvedel, je sam odšel v votlino. Zagledal je Odelijo 
in se vanjo zaljubil. Odelija je postala njegova 
žena in ni bila več hudobna.

Nuša Ornik, 4. r.

Čarovnica na strehi
Nekoč za devetimi gorami je bila čarovnica, ki je 
živela na strehi. Nekega dne je čarovnica rekla: “ 
Le kdo si je upal potrkati na moja vrata, joj, kako 
sem jezna!”
Bila je punčka, ki ji je bilo ime Tina. Hotela je 
malo hrane, saj se je izgubila. Čarovnica je rekla 
Tini, naj ji da denar. “Zakaj,” je vprašala Tina. 
“Brez dela ni jela,” ji je odgovorila čarovnica. 
Zato je morala deklica trdo delati, da si je 
prislužila hrano, ampak nekega dne so prileteli 
trije mladi ptiči, ki so Tini povedali, da je ta 
ženska čarovnica, in da oni vedo, kje je doma 
njena mama. Čarovnica je že pripravljala ogenj, 
da jo zažge. Tino je skoraj vrgla v gorečo peč, 
vendar se je rešila. Čarovnica je od jeze poletela 
po zraku skozi dimnik. Deklica pa je s ptički lepo 
odkorakala domov.
Naša pravljica o prijazni deklici in hudobni 
čarovnici se konča. Deklica se je čez dvajset let 
poročila. Hudobna čarovnica pa se je končno pri 
ribah naučila plavati.

Ines Hafner, 4. r.

Pobegli makaroni
Nekoč je živela žena, ki je zelo rada jedla 
makarone.
Nekega jutra je šla v kuhinjo in si hotela skuhati 
paket italijanskih makaronov. Pogledala je v predal 
in tam je bil le prazen paket. Oblekla je topel 
plašč in se napotila iskati makarone. Makaroni 
so zbežali čez cesto v bližnjo restavracijo. 
Usedli so se za mizo. Čez nekaj časa je prišel 
natakar in makarone vprašal, kaj bodo jedli ali 
popili. Makaroni so odgovorili: “Mesno omako 
z makaroni.” Natakar je prinesel krožnik poln 
makaronov v vreli omaki. Makaroni so rekli 
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makaronom, ki so sedeli v krožniku, da bi 
zamenjali vloge. Makaroni v omaki so skočili 
iz omake, tisti za mizo pa so se pogreli v topli 
omaki.
V restavracijo je prišla žena, na mizi je videla 
svoje makarone. Usedla se je za mizo in jih z 
užitkom pojedla.

Jerneja Breznik, 4. r.

Majine dogodivščine
Nekoč je živela deklica, ki je imela zelo neprijazna 
starša. Starša je sploh nista imela rada. Vedno 
je morala delati vse, kar sta ji rekla mama in 
oče. Morala je pomivati posodo, prati, likati, 
pospravljati, čistiti in opravljati še druga dela. 
Maja je bila zelo pridna deklica. Nekega dne pa se 
je vsega naveličala. Vzela je majhen nahrbtnik ter 
vanj naložila nekaj oblačil in kos kruha. Na skrivaj 
se je izmuznila iz hiše. Dolgo časa je hodila po 
ravni stezi, nato pa je le prišla iz mesta. Čez čas 
je pred seboj zagledala majhno vas. V njej je bilo 
naseljenih le nekaj hiš. Maja je bila zelo lačna. 
Iz nahrbtnika je potegnila kos kruha. Videla je 
klopco in sedla nanjo ter pojedla kruh. Najedla 
se je in nadaljevala pot. Spet je hodila. Bila je že 
precej izmučena. Zraven na pot si je Maja vzela 
tudi odejo za spanje. Poiskala je primeren prostor, 
se zavila v odejo ter zaspala. Ko je spala, se je 
mimo peljala kočija. Kralj, ki se je peljal v kočiji, 
je ravnokar gledal ven. Videl je Majo in možem 
ukazal, naj jo prinesejo v kočijo. Odpeljal jo je v 
svoje kraljestvo. Ta kralj je bil zelo hudoben. Majo 
je v kraljestvo pripeljal zato, da bi bila njegova 
sužnja. Maja se je zbudila. Pogledala je okoli sebe 
in se začudila. Spala je v razkošni postelji ter v 
veliki sobani. Šla je iz sobe, hodila po dolgem 
ozkem hodniku in iskala izhod. Vendar jo je 
našel kralj. Takoj ji je ukazal, naj pomije posodo, 
počisti, zlika njegova oblačila in naredi vse kar je 
potrebno. Spet je morala trdno delati.
Nekega dne je bila sama. Mislila je, če zdaj ne 
izkoristi priložnosti, bo tu ostala do konca svojega 
življenja. Vzela je svoje stvari in odšla. Ko je šla 
skozi grajska vrata, je ob drevesu zagledala lepega 
belega konja. Vzpela se je nanj in odjahala sta v 
širni svet. Ustavila sta se pri potoku in se napila 
vode, kajti bila sta že zelo žejna. Videla je hišo. 
Konja je usmerila proti njej. Potrkala je na vrata 
in odprla ji je stara žena. Maja jo je vprašala, če 
ima kaj za pod zob. Starka jo je povabila naprej. 
Dala ji je velik kos kruha, meso, sok in še druge 
dobrote. Potem se je starka naenkrat spremenila 
v grdo čarovnico. Maji je rekla, da jo bo skuhala 

v loncu in pojedla za večerjo. Njene besede so jo 
zelo prestrašile. Tekla je ven h konju, čarovnica 
pa za njo. Čarovnica je konja spremenila v miš, 
tako da Maja ni mogla oditi. Majo je zvezala k 
vratom in že pripravljala lonec, v katerem bi jo 
skuhala. Prišla je miš in pregrizla vrv, s katero je 
bila privezana Maja. Ta miš je bila začaran konj. 
Čarovnica pa tega ni opazila, ker je bila preveč 
zaposlena s pripravo večerje.
Med tem je Maja že zbežala. Tekla je tako hitro 
kot so jo nesle noge. Tekla je po temnem gozdu, 
kjer je strašilo. Spet je hodila in hodila. Kljub 
vsemu je že zelo pogrešala mamo in očeta. 
Premišljevala je o tem ali jo starša pogrešata. 
Pomislila je, če bi se vrnila domov. Zagledala je 
ptico in jo prosila, naj jo odnese domov. Ta ji je z 
veseljem ustregla.
Ko je Maja zagledala njihovo hišo, je že videla 
mamo in očeta, kako ji mahata. Oba sta pritekla 
k njej in jo močno objela. Zelo sta jo pogrešala 
in zanimalo ju je, kje je tako dolgo bila. Od takrat 
so se imeli zelo radi in srečno so živeli skupaj do 
konca svojih dni.

Katja Fištravec, 4. r.

Sabina Malek, 4. r.

Pižama
Bilo je mrzlo novembrsko jutro in ravno sem 
se prebudila. Tako mučno je bilo vstati iz tople 
postelje v zelo mrzlo jutro. Čeprav še nisem 
bila pozna za odhod v šolo, mi ni preostalo nič 
drugega, kot da vstanem. Po približno desetih 
minutah prebujanja sem v sebi končno našla 
moč, da sem se sploh lahko oblekla. Ko sem stala 
oblečena na hodniku, nisem vedela, kaj naj si 
začnem. Pozvonil je telefon. Klicala me je mami, 
ki je v službo odšla že ob peti uri zjutraj. Zaspana 
in utrujena sem v telefon zamrmrala, da sem že 
vstala. Mama me je po glasu takoj prepoznala, da 
še nisem čisto budna, vendar ni rekla ničesar. Ko 
je odložila, sem se spomnila, da bi bilo vseeno 
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najboljše, če bi zajtrkovala in si po zajtrku umila 
zobe. Tako sem tudi storila. Jedla sem kruh s 
pašteto. Nato sem si umila zobe, oblekla bundo 
in obula škorenjčke. Ko sem že približno pet 
minut veselo stopala po poti, sem opazila, da 
mi je zelo vroče, zjutraj mi je v hiši bilo namreč 
mrzlo. Pogledala sem pod pulover in ugotovila, 
da sem kavbojke in pulover oblekla kar preko 
pižame. Zgrabila me je panika in želela sem si, da 
bi to bile sanje. Vendar vse je bilo resnično. Bila 
sem že zelo pozna, zato si nikakor nisem mogla 
privoščiti, da bi se vrnila domov in se preoblekla. 
Vso pot sem hodila v strahu in zadregi, kaj mi 
bodo rekli v šoli. Ko sem prišla do avtobusne 
postaje, so me vsi samo “debelo gledali”. Vprašala 
sem jih, kaj je narobe. Odgovorili so mi, da ni 
nič narobe. Vprašali so me: “Ali ti ni nič vroče?” 
Odgovorila sem jim: “Ne, ni mi vroče.” Pojasnila 
sem jim, da imam pod puloverjem oblečeno še 
eno majico, to, da imam v resnici pod puloverjem 
pižamo, jim seveda nisem povedala. Ko sem 
prišla v šolo, je bilo mnogo boljše. Nihče me ni 
nič vprašal, vendar vem, da ni manjkalo veliko, 
da bi me zasuli s vprašanji. Ne spomnim se več, 
kateri dan v tednu je bil, vem pa, da sem se tisti 
dan v šoli vedla povsem normalno. Bil je dan, 
ko sem bila kar dolgo v šoli, in ko sem končno 
prišla domov, sem stopila v hišo ter pozdravila 
dedka in babico. Takoj za tem sem odhitela v 
svojo sobo, kjer sem se takoj preoblekla. Čez 
približno pol ure je iz službe prišla mami. Ko sem 
ji povedala, kaj se mi je zgodilo, se je samo na 
glas smejala. Rekla mi je, da sem se ji že zjutraj, 
ko me je klicala, zdela nekam čudna, vendar ni 
rekla ničesar, ker je vedela, da me bo to prizadelo. 
Ko sem popoldne delala nalogo, sem se večkrat 
spomnila na ta nesrečni dogodek. Ves čas sem 
se spraševala: “Kako se mi je to lahko zgodilo?” 
Kar naenkrat pa je v mojo sobo pridrvela sestra, 
bila je zelo radovedna, kajti njeno prvo vprašanje 
se je glasilo: “Kaj se ti je res to zgodilo?” Ko mi 
je povedala, da ve vse, kar se je dogajalo, sem 
besna odšla iz sobe naravnost v spalnico, kjer je 
počivala mami. Stopila sem do njene postelje in ji 
rekla: “Hočem pojasnilo!” Še preden me je uspela 
pogledati in vprašati, kakšno pojasnilo zahtevam, 
je za menoj pridrvela sestra in mi povedala, 
da ji tega ni povedala mama, ampak je stala na 
hodniku ravno takrat, ko sva bili z mamo v moji 
sobi in se o tem pogovarjali. Ko sem prišla nazaj 
v sobo, sem se komaj zbrala; narediti sem morala 
še nalogo in čakala me je gora učenja. Zaradi 
domačih nalog in učenja sem zaspala približno ob 

polnoči. Spala sem dokaj dobro in zjutraj sem bila 
spočita. Skrbno sem si slekla pižamo in oblekla 
kavbojke in majico. Počutila sem se veliko bolje 
kot prejšnji dan.
Upam, da se kaj takšnega ne zgodi tudi vam. 
Vendar o tem ne bodite prepričani!

Nina Vuzem, 8. a/9

Nuša Ornik, 4. r.

LISICA IN KOKOŠ
ZAPADLO JE VELIKO SNEGA. PRIŠLA 
SEM NA ROB GOZDA, A NISEM NAŠLA 
HRANE. NAENKRAT PA SEM ZAVOHALA 
KOKOŠI. PRIBLIŽALA SEM SE HIŠI IN 
POJEDLA ENO KOKOŠ. REKLA SEM SI, 
DA BOM OSTALA KAR TUKAJ. KMET PA 
JE BIL JEZEN.

ŠPELA PESERL, 2. A/9

VEVERICA IŠČE HRANO
NEKEGA LEPEGA DNE, SE JE 
VEVERIČKA ZBUDILA IZ DREMEŽA. 
HOTELA JE JESTI, A NI IMELA HRANE. 
SPLEZALA JE NA VRH DREVESA. TAM JE 
BILO POLNO LEŠNIKOV. NABRALA JIH 
JE. POTEM SE JE VRNILA V LUKNJO IN 
ZASPALA NAPREJ.

REBEKA ŠNOFL, 2. A/9

Popravek
Bralcem Šolarčka se opravičujemo za napako 
v decembrski številki našega glasila in jo hkrati 
popravljamo, pred trinajstimi leti 26. 12. je bil 
razglašen izid plebiscita o samostojnosti in 
neodvisnosti Slovenije.

Hvala za razumevanje!
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Natečaj za EKO ZNAK 
ŠOLE in BESEDILO ZA EKO 
HIMNO
Vse učence vabimo k sodelovanju. Dajte 
domišljiji prosto pot – rišite, pišite in 
ustvarite eko znak ali eko himno, ki bosta 
simbolizirala naravo, njene danosti, moč, 
energijo, odnos, sožitje človeka z naravo in 
naše šole z okoljem, v katerem živimo.
K sodelovanju vabimo tudi razrednike, da 
pomagajo z idejami.
Vse, kar boste ustvarili, oddajte, do 15. 2. 
2005, učiteljici Regini Harl.
Ne pozabite, to bo naš znak in naša himna 
eko šole, po katerih bomo razpoznavni v 
slovenskem prostoru.
Pričakujemo veliko izvirnih idej.

Pobiranje papirčkov
Naša šola stoji v Voličini. Voličina je zelo lep 
kraj, ampak ne vedno. Včasih je na tleh polno 
papirčkov, ki jih odvržejo otroci in odrasli. Zato 
smo se z učiteljico dogovorili, da jih bomo 10. 
12. 2004 pobirali. Vse papirčke smo dali v koš. 
Drugi dan so bili papirčki zopet na tleh. Škoda, 
da otroci ne mečejo papirčkov v koš, ker s tem 
onesnažujejo naravo. Če pa narave ne bomo 
čuvali, ne bo več lepih dreves, rož in zelenja. Tudi 
živali ne bodo živele v umazani naravi. Zato jo 
moramo čuvati in skrbeti zanjo, tako da bomo 
živeli v lepem kraju.

Urška Peserl, 3. a

Eko drevesa
V šoli smo izdelali drevesa iz odpadnega 
papirja. Potrebovali smo odpadni papir, lepilo 
in motive za svoja drevesa. Na papir smo 
narisali skice. Potem smo začeli delati. Najprej 
smo z natrganimi listki začeli lepiti deblo, nato 
še krošnjo. Ko smo končali, nas je učiteljica 
pohvalila, da smo naredili lepa drevesa.

Katja Pulko, 3. a

Eko kotiček
Pri likovni vzgoji smo izdelali eko drevo in s 
tem ustvarili eko kotiček. Naše eko drevo je 
sestavljeno iz odpadnega papirja. Papir smo trgali 
na majhne koščke, ti koščki pa so bili različnih 
barv. Naše eko drevo je podobno pravim 
drevesom v naravi. Ima zeleno krošnjo in rjavo 

deblo. Eko kotiček, in v njem eko drevo, čudovito 
popestri naš razred. Želim si, da bi bilo v naravi 
čimveč zdravih dreves.

Aljaž Benko, 3. a

Eko drevo
V sredo imamo likovni pouk. Z učiteljico smo 
se dogovorili, da bomo izdelali eko drevo. V 
šolo smo morali prinesti revije, časopisni papir, 
škarje, lepilo in kolaž papir. Učiteljica nam je 
dala navodila, kako izdelati naše drevo. Revije 
smo si položili na mizo in počasi pričeli z delom. 
Za podlago smo si položili kolaž papir, nato 
smo raztrgali revije in časopisni papir. Začeli 
smo pri deblu, ki je moralo biti temnejše barve 
in nekoliko debelejše, z lepilom smo namazali 
podlago in prilepili nanj. Na podlago si je vsak 
zarisal svoje drevo. Ko smo polepili deblo, smo 
pričeli z vejami, ki so bile iste barve kot deblo. Za 
krošnjo smo si pripravili časopis svetlejših barv. 
Tudi krošnjo in veje smo lepo polepili. Ko smo 
končali, smo drevo izrezali in položili na trdnejšo 
podlago. Tako je naše drevo dobilo lep videz. 
Bilo je kot jesensko drevo. Pod vsako sliko smo 
napisali svoje ime in priimek. Učiteljica nam je 
med delom pomagala. Tako smo se naučili, da 
iz starega papirja in revij lahko izdelamo tudi kaj 
zelo zanimivega in poučnega. Ni potrebno, da 
vse vržemo proč ali skurimo. Naša drevesa lepo 
krasijo naš razred.

Klavdija Vogrin, 3. a

Eko drevesa.

EKO STRAN
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Velika slikovna križanka

RAZVEDRILO

Križanko je pripravila: Barbara Sužnik, 5. r.
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OTVORITEV MANSARDE

Na šolski proslavi so nastopili tako veliki kot majhni,

ki so plesali, peli in igrali.

V šolskih prostorih pa so učenci osmih razredov predstavili svoje izdelke.

Čebelarska razstava in uradna otvoritev novih šolskih prostorov.
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Trači
Novica meseca! Mitja V. iz 8.b/8 je zaprosil svojo 
sošolko Tamaro F. in ta je dejala odločen da. S 
tem je strl srce Tamari C. iz 8.a/8. Primož S. iz 
8.b/8 že lep čas hodi z Estero P. iz 8.a/8. Tina 
K. iz 7./9 še vedno hodi z Davorinom K. iz 
8.a/9. Tinina sošolka Eva F. pa ima simpatijo, ki 
jo kliče Jurša. Gabriela P. iz 8.a/8 pa je zatrapana 
v Klemna M. iz 8.b/8. To je za ta mesec vse!! 
Nasvidenje do prihodnjič!

M.S.M.

Glasbene novičke
Končno je tudi Slovenija dobila prvo pravo 
turbo folk skupino! Postava: Jani - vokal (ex 
Ritem Planet), Špela -vokal (ex Foxy Teens), 
Špelca - vokal in Frai Toni - frajtonarca so člani 
nove zasedbe, poimenovane Atomik Harmonik. 
V poplavi vse bolj temačnih tem v slovenski 
glasbi (tako glasbeno kot tekstovno) nam 
člani Atomik Harmonik ponujajo sproščujočo 
neobremenjujočo glasbo za neobremenjene ljudi, 
ki se hočejo zabavati.
Že samo ime benda - Atomik Harmonik - 
razkriva vso filozofijo skupine: V njej je združena 

tipična prepoznavna slovenska glasba, katere 
osnova je večglasno (moško in žensko) petje 
ter harmonika, ki pa je “zmešana” z modernimi 
vzorci.
Črpajo iz bogate zakladnice naravne dediščine, 
vendar pa tej glasbi, pa tudi avtorskim skladbam, 
dodajo pečat modernih ritmov, zaradi česar so 
se tudi povezali z znanim piscem pop uspešnic 
Daretom Kauričem (Kingston) in aranžerjem 
Alešem Čadežem (Natalija Verboten, Alenka 
Godec, Bepop), končno podobo pa skladbe 
dobivajo v studiu Martina Štibernika (Slapovi).
Njihovi veliki vzorniki so Lojze Slak, Slavko 
Avsenik in mnogi drugi najvidnejši predstavniki 
vala, ki se ga nekateri Slovenci sramujejo, a se 
obenem ne zavedajo, da je edino glasba teh 
velikanov prestopila meje naše male deželice. 
Atomik Harmonik bi bili nadvse veseli, če bi kdo 
od naštetih hotel tudi sodelovati pri kateri od 
novo nastajajočih skladb.
V svoj uspeh 100% verjamejo, saj po dolgoletnih 
izkušnjah s “terena” (beri: koncertov) ugotavljajo, 
da je prav ta smer glasbe, tisto kar si poslušalci po 
vsej Sloveniji želijo in pogrešajo.

Gabi & Esty, 8. a


