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V četrtek, 24. marca 2005, smo v Kulturnem domu Voličina imeli proslavo ob materinskem dnevu. Učenci 
Osnovne šole Voličina so pod vodstvom svojih učiteljic pripravili pester program, namenjen svojim 
mamam, babicam, sestram, tetam ... Torej vsem tistim, ki so mame in jih imajo radi.

Utrinki iz proslave ob
materinskem dnevu.
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8. marec – dan žena
Ta dan je posvečen vsem ženam po svetu. Dan 
žena je nastal v ZDA kot praznik v spomin 
velike ženske demonstracije 8. marca 1909. Kot 
mednarodni praznik je bil sprejet na predlog 
Klare Zetkin leta 1910. Namen je bil spodbujati 
solidarnost moških in žensk, večjo udeležbo 
žensk v socialističnem gibanju, boj za splošno 
volilno pravico ter zaščito žensk in otrok.
Dan žensk ali dan žena se je močno uveljavil po 
drugi svetovni vojni s prihodom socializma, ki je 
iskal zamenjavo za materinski dan, hkrati pa želel 
počastiti ženske, ki so bile v vsakdanjem življenju 
mnogokrat preobremenjene.

Eva Fras in Tina Katan, 7. r./9

Velika noč
Velika noč je največji krščanski praznik. Ta dan 
se spominjamo največjega čudeža in temelja naše 
vere, ki je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Po 
starodavni slovenski navadi so ta dan po župnijah 
vstajenjske procesije.
Čas praznovanja velike noči je lahko v zadnjih 
dneh marca ali v aprilu. Ta veliki praznik je 
premakljiv in se obhaja na prvo nedeljo po polni 
luni po pomladanskem enakonočju.
Priprave na ta praznik se začenjajo že nekaj 
dni prej, in sicer na pepelnično sredo, s 
katero začenjamo postni čas. Na veliki četrtek 
zvečer kristjani praznujemo postavitev dveh 
zakramentov, zakramenta evharistije in 
mašniškega posvečenja. Na veliki petek je strogi 
post. Ta dan se spominjamo Kristusovega 
trpljenja in smrti na križu. Na veliko soboto je 
blagoslov jedil, ki ima posebno simboliko. Ostane 
nam še velikonočni ponedeljek, ki ga praznujemo 
kot državni praznik.

Eva Fras in Tina Katan, 7. r./9

Velikonočni pirhi.

15. nacionalni otroški parlament
9. februarja 2005 smo v Cerkvenjaku imeli regijski 
otroški parlament na temo Mladi v Evropi. Zbrali 
smo se predstavniki iz šol v treh občinah. Našo 
šolo smo zastopali učenci iz 8. b razreda. To smo 
bili Tamara Fras, Aleksander Živko in Klemen 
Mesarec. Spremljala nas je mentorica učiteljica 
Mojca Vogrin-Pivljakovič in učiteljica Silva 
Potočnik.
Tem, ki smo jih raziskali, nismo predstavili, 
ampak smo o njih debatirali. Debatirali smo 
predvsem o pomenu EU, gradnji mošeje, 
istospolnih partnerjih in revščini. Debata je bila 
zelo zanimiva in vsi smo se v njo z veseljem 
vključevali. Hoteli smo biti dovolj glasni, da bi 
nas opazili. To nam je vsekakor uspelo, saj so me 
izvolili, da grem kot zastopnik regije v Državni 
zbor Republike Slovenije.
V ponedeljek, 14. 2. 2005, smo se zastopniki iz 
cele mariborske regije zbrali v Mariboru. Bilo nas 
je sedem učencev. Z avtobusom smo se odpeljali 
v Ljubljano. Tam smo že ob prvem zasedanju 
bili presenečeni nad veliko centralizacijo in slabo 
organiziranostjo. Predsednik šolskega parlamenta 
je bil iz šolskih vrst. Čeprav je bil to otroški 
parlament, nismo imeli predstavniki nobene 
besede pri izbiranju predsednika, prav tako je 
že tradicionalno, da je predsednik iz Ljubljane. 
Na začetku smo se pridružili delavnicam, kjer 
naj bi debatirali in razpravljali o temah. Sam sem 
sodeloval v delavnici, ki “naj” bi debatirala o 
revščini, vojni in globalizaciji. Po delavnicah smo 
se odpravili v veliko sejno dvorano državnega 
zbora. Naši gostje so bili: minister za šolstvo 
in šport, gospod Zver, predsednik državnega 
zbora, gospod Cukjati, evropski veleleposlanik 
in dve evropski poslanki. Tema pogovora je 
bila predvsem odnos odraslih do otroškega 
parlamenta. Do besede so mi pustili le dvakrat. 
Ministra Zvera sem vprašal, zakaj vlada ni 
odgovorila na italijanski film Srce v breznu 
in bil sem tudi mnenja, da bi si naj slovenski 
izobraženci iskali delo v Sloveniji in ne v tujini. 
Moje vprašanje je bilo aktualno, saj so ga zvečer 
predvajali na poročilih nacionalne televizije.
Čeprav so nas v državnem zboru lepo sprejeli, 
moram otroški parlament pograjati. Veliko 
prednost dajejo ljubljanskemu območju in 
mentorjem nenastrojenih in nekonfliktnih 
učencev. Regijski parlament se lahko po 
organiziranosti kosa z državnim.

Klemen Mesarec, 8. b
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INTERVJU

Intervju z učiteljico matematke, 
Andrejo Trstenjak
Pomlad prihaja. Snega nam je že vsem dovolj. Za 
ta mesec smo vam pripravile intervju z učiteljico 
matematike, Andrejo Trstenjak, ki poučuje 8. 
razrede devetletke.

Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice?
Za poklic učiteljice sem se odločila, ker me je 
veselilo delo z otroki. Nisem si znala predstavljati, 
da bi počela kaj drugega.

Zakaj ravno poučevanje matematike?
V bistvu sem “nihala” med tremi smermi, 
razrednim poukom, slovenščino in matematiko. 
Na koncu je prevladala matematika, čeprav sem 
že bila vpisana na razredni pouk. Predvsem pa 
sem si matematiko izbrala zato, ker so govorili, da 
je to težek študij in mi je predstavljal nek izziv.

Kdaj ste začutili željo po poučevanju 
matematike?
Željo po poučevanju matematike sem začutila 
v gimnaziji. Predvsem pa zaradi tega, ker je bila 
moja učiteljica matematike tako dobra, da sem si 
rekla: “Če bom jaz vsaj pol tako dobra, kot je bila 
ona, potem je to to, kar bi rada delala v življenju.”

Kdaj ste prvič stopili pred učence? Vas je bilo 
strah? Prvič sem pred učence vstopila v tretjem 
letniku faksa, ko smo imeli obvezne nastope pri 
didaktiki matematike. Strah pa mora biti vedno 
prisoten, v zdravi meri!

Kakšen je bil vaš prvi vtis, ko ste vstopili v 
našo šolo?
Jaz sem v to šolo že hodila kot osnovnošolka, 
tako da jo v bistvu že poznam. Vendar se je šola 
zelo razvila, tako jo lahko primerjam s tistim 
časom, ko sem jo sama obiskovala.

Ali ste imeli kdaj kakšne težave z učenci?
Mislim, da kakšnih posebnih težav ni bilo. Majhni 
problemčki pa se vedno pojavljajo. Mislim pa, 
da jih moramo reševati sproti, da ne prerastejo v 
probleme.

Se vam zdi, da ste stroga učiteljica?
O tem bi morale povprašati moje učence. Trudim 
se, da ne bi bila stroga učiteljica, včasih pa 
drugače (na žalost) ne gre.

A smo učenci na naši šoli pridni?
Kakor kdaj! V glavnem ste kar pridni, včasih 
pa pride na plan tudi vaša razigranost, kar pa 
ni nič slabega, dokler veste, kje so meje in niste 
nesramni.

Kateri so vaši najljubši hobiji? Kaj najraje 
počnete v prostem času? Za hobije mi ponavadi 
zmanjkuje časa; kadar pa čas le najdem, najraje 
zaigram kakšno partijo šaha, kolesarim, plavam ali 
pa se družim s tistimi, ki me imajo radi in jaz njih.

Ali želite kaj sporočiti učencem in delavcem 
šole? Naj uživajo vsak dan, kajti vse prehitro 
mine! Pa še misel, ki me spremlja skozi življenje: 
“Preveč in premalo ti bo škodovalo.”

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

Horoskop strelec
Hrana kitajska hrana
Pijača juice

Naj pevec Adi Smolar
Naj igralka Meg Ryan

Film Jesenska pripoved
Knjiga Zimska vtnica
Barva modra

Avto Renault
Številka 7 in 13
Naj kraj moj dom

G.E.T.J., 8. a
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Nič ni vredno toliko, kot smeh 
in ljubezen prijatelja
Beseda prijateljstvo je velikega pomena in o tej 
besedi je veliko rekov. Med njimi je tudi ta, ki 
pravi, da prijatelja spoznaš v nesreči. Tudi meni 
se je zgodilo, da sem pravega prijatelja spoznal v 
nesreči.
Nekega šolskega dne je vse potekalo normalno. 
Ko je bilo konec pouka, smo s sošolci šli h 
garderobnih omaricam. Iz omarice sem vzel 
čevlje in budno ter omarico zaklenil. Skupaj s 
sošolci smo odšli na avtobusno postajo in potem 
na avtobus. Ko sem izstopil in šel domov, sem 
se še ustavil pri babici. Tam je bil tudi moj oče, 
ki me je vprašal, če imam ključe, da si bom lahko 
odklenil hišo, ko bom prišel domov. Odgovoril 
sem, da jih imam. Oče je od babice odšel v 
Voličino na pogreb. Jaz sem odšel domov 
in ko sem mislil odkleniti hišo, sem segel v 
žep, a ključev ni bilo. Tudi v torbi jih nisem 
imel. Tekel sem nazaj k babici in očetu 
rekel, naj mi posodi svoje ključe, ker sem 
čez pol ure moral iti na trening v Duplek 
in prijateljevi starši bi morali priti po mene, 
ker se s prevozi menjujemo. Oče mi je 
posodil svoje ključe, da sem lahko prišel v 
hišo. Od doma sem poklical mamo, ki dela 
v vrtcu v Voličini in ji rekel, naj pogleda, 
če sem v omarici pozabil ključe. Mama pa je 
odgovorila, da jih je že eden od mojih sošolcev 
prinesel k njej. Oddahnil sem si, ker sem misli, da 
je ključe kdo vzel in jih ne namerava vrniti. Potem 
sem si pripravil stvari za trening in čez nekaj časa 
so prišli po mene Matej in njegovi starši.
Davidu sem zelo hvaležen, da je mami odnesel 
ključe in jih ni vzel. Od tedaj bolj pazim na svoje 
stvari.
Pri tem dogodku sem spoznal, da je imeti 
prijatelja res pravo bogastvo, kajti če imaš 
prijatelje si najbolj srečen v svojem življenju. 
Upam, da bom imel še naprej takšne prijatelje.

Mitja Lešnik, 7. r./9

Med počitnicami
Med počitnicami sem preživel veliko lepega 
in tudi slabega. Bil sem bolan. Prišel je tudi 
bratranec Rok z botro Jožico. Z Rokom sva se 
sankala in igrala.

Klemen Škof, 2. a/9

Med počitnicam sem se veliko igrala in zabavala. 
Počitnice sem preživela doma. Vsak dan sem se 

smučala. Smučat se je prišel tudi boter, zvečer 
pa smo igrali karte. Šla sem tudi k babici, pri njej 
sem jedla buhtlje. Na obisk je prišla sestrična 
Larisa, ki je stara eno leto. Malo sem se tudi učila. 
Počitnice so mi bile zelo všeč.

Valentina Slanič, 2. a/9

Moje počitnice so bile zelo lepe. Šel sem v 
Maribor k mami. Doma pri mami sem lahko 
igral igrice. Z bratom sva se igrala z avtomobili. 
Obiskal me je tudi stric Peter in teta Anja. S 
stricem sem igral karte. V Mariboru sem obiskal 
tudi svojo drugo babico. Babica je bila vesela, 
da sem jo obiskal. Moje počitnice so minile zelo 
hitro.

Marsel Hercog, 2. a/9

Tri dni sem 
preživel v 
Mariboru pri 
babici in dedku. 
Pri njima sem 
se igral in gledal 
televizor. Zunaj 
nisem bil, ker 
je bilo mrzlo. V 
sredo sem prišel 
domov. K nam je 
prišel bratranec 

Matevž iz Rač. Ostal je na počitnicah do sobote. 
Spal je v moji sobi. V petek so prišli k nam še 
Matevževi starši in njegova sestrica Maša, saj 
je moj oče praznoval rojstni dan. V soboto pa 
smo imeli še koline. Tako sem preživel zimske 
počitnice, ki so mi prehitro minile.

Aljaž Sternad, 2. a/9

Zgodba o avtu, ki je puhal 
strupen dim
Nekoč je bil avto, ki je puhal strupen dim. Ni 
imel katalizatorja in je zato vsa okolica smrdela 
po dimu. Nekega dne pa je v trgovini videl čisto 
nov katalizator. Odločil se je, da si ga bo kupil. 
Ampak ni imel dovolj denarja. Žalostno je odtaval 
domov. Ko pa je nekaj časa hodil, je videl ob cesti 
10.000 tolarjev. Pobral jih je in hitro oddrvel v 
trgovino, da se je kar kadilo za njim. V trgovini 
je kupil čisto nov katalizator. Rekel je trgovcu, 
če mu ga pomaga nadomestiti. Ta mu je takoj 
pomagal. Tako je bil avto zelo ponosen sam nase. 
In nič ni več onesnaževal okolice.

Nuša Ornik, 4. r.

Martin Cehner, 5. r.
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Mama
Kaj bi brez moje mame,
ki vedno ob strani mi stoji,
me tolaži, spodbuja in
mi pametne nasvete deli.

Le ona me najbolj pozna
in prva opazi,
če sem žalostna.

Zna mi pomagati,
ko se znajdem v težavah,
zna mi prisluhniti,
me spraviti v smeh
in razveseliti,
kadar sem res v temi.

Na svetu je res veliko
različnih ljudi,
a boljših od moje mame 
zagotovo ni!

Katja Fištravec, 4. r.

Moja mama
Moja mama z mano rada se
igra, še posebej, kadar atija
in sestre ni doma.

Moja mama je kot sonček
zlat, kadar poljublja me na vrat.

Kuha, lika in pospravlja,
vsak dan v službo se
odpravlja.

Moja mama je kot sonček zlat,
zato jo imam zelo rad.

David Šilec, 3. b

Mama
Mama ti so sonce,
ki na nebu žari,
tebi posvečam vse lepe dni.

Mamam ti mi pomeniš vse,
kar na svetu je.
Ti si najboljša mama,
kar jih je.

Mama rad te imam,
zato rad bi ti polepšal vsak dan.

Klemen Ahmetovič, 3. b

Moja mamica
Moja mamica vsak dan skrbi,
da mala sestrica zaspi.
Ko pa spanček jo objame,
si tudi zame čas vzame.
Potem pa klepetava,
da ura je že pozna, prava.
V jutru pa že drugi otroci
v šoli čakajo na njo,
da jih kaj naučila bo.
Vesela sem zelo,
ker imam pridno mamico.
Moj srček mali ji želi,
da srečna bo vse dni.

Ina Pivljakovič, 3. b

Moja mama
Moja mama
je najboljša mama na vsem 
širnem svetu.

Ko mi poljubčke deli,
kot zlat sonček na nebu žari.

Mamo razveselim,
ko v šoli petico dobim
in razžalostim,
ko bolna v postelji ležim.

Kdaj pa kdaj me objame in 
pockrlja,
vendar me zmeraj rada ima.

Tudi jaz njo rada imam,
zato je nočem izgubiti,
ampak se z njo vedno veseliti.

Špela Ekselenski, 3. b

Zima, ptice in 
pomlad
Ko zunaj sneži,
se meni zelo smeji, saj smučam
se lahko, to tako je lepo.

Ptica na okno prileti, hrano 
zaprosi,
zrno za zrnom nosi,
zadovoljno se smeji. Pomlad bo 
prišla, takrat zapela nam bo,
da povsod veselo bo.

Aljaž Benko, 3. a

Fant
Fantek Tonček balonček
se zunaj igra.
V sončku lončku zdaj tam.

Sreča kolegico pegico
in piko Niko,
obe sedita zraven,
krave polne trave.
In Tonček balonček se
odpravi v gozd
in sreča brata škrata
polnega blata.

In oba se odpravita
domov v hiško miško.

Matija Damiš, 3. a

Slonček balonček
Slonček balonček dobil je 
bonbonček,
bonbonček je izgubil, zato je 
žalosten bil.
Je bonbonček poiskal,
se veselo posladkal
in nato odskakljal.

David Brunčič, 3. a

Smešna pesem
Našega ata gor drži
še samo lopata.
Tadej je moj brat,
ki ne nosi copat
in je vedno brez
“čistih gat”.
Mama je Sabina
in je vedno
zelo fina.
Ko telefon zvoni,
Bernarda že hiti,
da vročih novic
ne zamudi.
Jaz pa sem gluh,
kot da bi bil brez uh.

Timotej Kurnik, 3. a

Prijatelj
Pravi prijatelj je tisti,
ki ti nikoli ne laže,
ki nikoli za tabo s prstom ne 
kaže.

Aljaž Polič, 3. a
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Zima
Zima, zima bela,
zakaj si odhitela?
Saj mi otroci mladi,
sankamo se radi.

Ko sami po hribu
dol drvimo, se nam
rdeča lička kar smejijo,
pa še kak snežak ob strani
s korenčkom nas pozdravi.

Barbara Bašl, 3. a

Amanda Spevan, 7. r./9

Kakšnega prijatelja si želim?
Bilo je za moj sedmi rojstni dan. Mojega 
najboljšega prijatelja Žana sem na rojstni dan 
povabil vsaj teden dni prej.
Končno je napočil dan, ko sem praznoval rojstni 
dan. Tega dneva sem se že zelo veselil. Zjutraj mi 
je najprej čestitala mama, nato oče, nazadnje pa 
še sestra. Ura je bila devet zjutraj. Prišli so moji 
najbližji sorodniki, to so bili teta, stric, boter, 
botra, bratranec in sestrična … Mislil sem, da 
smo bili vsi, vendar računica ni kazala trideset 
ljudi, vedno sem jih preštel devetindvajset. Čez 
nekaj časa sem ugotovil, da ni mojega najboljšega 
prijatelja Žana. Nanj sem bil zelo jezen, ker sva 
se dogovorila ob pol enajstih. Oče mi je rekel, če 
bi šli praznovat v kakšno gostišče, jaz sem pristal. 
Šli smo v Gostišče pri Antonu. Tam smo se imeli 
zelo lepo, saj nam ni bil dolgčas. Z bratrancem 
in sestrično smo se igrali na igralih. Seveda pa 
moram priznati, da sem se prijatelju zlagal. Dejal 
sem mu, da v primeru njegove zamude, bomo 
ves dan doma. Prijatelj me je klical ob pol dveh. 

Bil je jezen name, ker sem se mu zlagal. Takrat mi 
je minila volja do praznovanja. Očetu sem rekel, 
naj me zapelje domov. Doma sem premišljeval 
o mojem grdem ravnanju. Zelo mi je bilo žal, 
ker sem se sošolcu zlagal. Še tisti trenutek sem 
ga poklical in ga povabil k meni. Opravičil sem 
se mu in spet je bilo vse po starem. Imela sva 
praznovanje po svoje.
Prijatelju sem povedal, da je prijateljstvo to, 
da nekomu zaupaš, če si v stiski. Povedal sem 
mu tudi, da mi prijateljstvo pomeni več kot 
praznovanje rojstnega dne, in da je on edini, ki 
je moj pravi prijatelj. Tisti rojstni dan je bil res 
zelo dober, kajti spoznal sem, kaj pomeni beseda 
prijateljstvo.

Mitja Vedrač 7. r./9

Jan izdela ptičjo krmilnico
Nekega zimskega dne se je Jan odločil, da bo 
poiskal prostor za ptičjo krmilnico.
Hodil je po travnikih in gozdovih. Končno je 
našel pravi prostor za ptičjo krmilnico. Narisal si 
je načrt in se odpravil izdelovat ptičjo krmilnico. 
V svoji delavnici je žagal, zabijal in meril. Ko je 
ptičjo krmilnico dokončal, jo je odnesel na mesto, 
kjer si je prej označil. Vanjo je še natrosil zrnje in 
šel opazovat. Naenkrat je priletel vrabček. Vzel je 
list in pisalo ter narisal ptičke in ptičjo krmilnico.
Na opravljeno delo je bil zelo ponosen.

Barbara Bašl, 3. a

Čarovnica Kunigunda
Nekega jutra je bil krasen sonček. Vsi ljudje 
so hodili po mestih in trgovinah. Čarovnica 
Kunigunda pa je kar naprej čarala urok, ki ji ni 
hotel uspeti. Ta urok je bil takšen:

ŽABJA SLINA IN VAMPIRSKA KRI,
PAPIR SE V VODO POTOPI,
MUŠJI DREK IN PEST
PELINA PAPIRJA VODA NE DOBI
ČABRADABRA RUMPUMPUM TOLE
ENKRATEN MOJ JE IZUM.

Ko je to odčarala, se ji je posrečilo, da papirja 
voda ni dobila. Takrat je od veselja kar priredila 
zabavo. Pisala je pismo vsem čarovnicam. Te 
so bile: Primula, Rozamunda, Fozna in Liza. 
Konigunda je odprla škatlo. V njej je bila čisto 
prava čarovniška muca. Zelo se je razveselila. 
Kajti od takrat naprej je postala čisto navadna 
čarovnica.

Ina Pivljakovič, 3. b
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Mitja Grajfoner, 8. b

Petra Čeh, 5. r.

Anja Vrabl, 4. r.
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ZVEZDE GOVORIJO ZA VAS

Horoskop za mesec april

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

Nikoli ni prepozno, zato se loti 
učenja. Ko dobiš nekaj lepih 
ocen, se bo popravilo tudi 
razpoloženje. Svet bo naenkrat 
lepši. Počutil se boš ful kul.

Prvo pravilo je, da zaupaš vase, 
če ni danes tako kot ti hočeš, 
bo gotovo jutri. Pestijo te 
ljubezenske težave in smiliš se 
samemu sebi. Nehaj s tem. Stopi 
v akcijo!!!

Konec tedna je kot nalašč za 
ogled dobrega filma - seveda v 
dobri družbi. Naredi kaj zase in 
za prijatelje. Organiziraj, pokliči, 
nič te ne stane. Imeli se boste 
nepozabno.

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

Doma te nosijo po rokah, a 
se kdaj vprašaš, če si to sploh 
zaslužiš. Nisi vedno tak kot 
misli mama. Velikokrat si prav 
nesramen do sošolk in sošolcev. 
Premisli in ne delaj narobe.

Tak žalosten pogled leva je pa 
res nekaj nenavadnega. Tukaj je 
že april, tebe pa spravlja nekaj v 
obup. Nikar, tudi ti si že zlomil 
veliko src, pa te nič ni bolelo.

Če te ne bi videli, bi mislili, da 
te ni v razredu. Čemu si tako 
tiho!? Nekako opozori nase. 
Daj si duška, nič ti ne manjka. 
Nasprotno, popolna si. Več 
samozavesti!

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

Toplo vreme se začenja. Pojdi 
ven in pusti knjige. Ukvarjaj se 
čim več z igrami. Nekdo bi se ti 
rad približal in ti povedal nekaj 
lepega. Pa si ne upa, daj mu 
možnost in ga poslušaj.

Toliko napovedanih kontrolk, 
ti pa bi rad užival. Pazi ni še 
konec. Vedno ti misli pobegnejo 
k tvoji izbrani osebi. Razporedi 
si čas in vse bo steklo. Uživaj v 
zaljubljenosti in lepih ocenah.

Nihaš med JA in NE. Ne 
razmišljaj toliko, ampak se odloči 
za tisto, kar ti prvo pade na 
pamet. Ne zmeni se za druge. 
Misli s svojo glavo in prijatelji 
bodo zadovoljni.

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

Divje življenje ti ni pisano na 
kožo. Malo se umiri in se posveti 
tistemu, ki ga imaš rad. Ne 
pozabi na učenje. Lepe ocene 
kar čakajo na tebe. Malo truda, 
pa bo.

Včasih je bolje povedati 
naravnost, kot pa da to sporočjo 
prijatelji – lahko se zaplete. 
Učenje ti gre. Kar tako naprej. 
Pazi na tiste, ki so nevoščljivi.

Veliko prijateljev – veliko 
obveznosti – veliko zabave . 
Potrudi se in uspelo ti bo. Misli 
ti uhajajo k nekomu, zato se učiš 
dalj časa. Zberi se in pomisli na 
osebe okrog sebe.

* Naty & Mony *





Trači
Tamara F. iz 8. b je pustila svojega sošolca Mitjo 
V. Vzrok je znan – Tadej B. Mitja pa ima še eno 
oboževalko Moniko K. iz 8. b/9. Mitjev sošolec 
Tadej J. izkazuje pozornost svoji sosošolki Sabino M. 
Konkurenco mu dela njen sošolec Gregor H. Špela 
S., Ines V., Samanta Ž. in Katja D. iz 5. razreda so 
zagledane v svojega sošolca Tadeja C. Gregorju B. 
iz 5. razreda je dala košarico Nina O. iz 7. razreda 
devetletke. Nina F. iz 8. a je v Mitjo L. iz 7. r./9. 
Simon S., prav tako iz 5. razreda, rad vidi sošolko 
Špelo S. Monika T. iz 8. b je v neznanega Denisa Č.

M.S.M.

Fredy Miler
V zadnjem času se je v javnosti bliskovito razširilo 
ime Fredy Miler, nova slovenska glasbena zvezda.
Čemu gre pripisati razloge za uspeh tega 
koroškega pevca, je težko reči, vendar je s svojo 
preprostostjo osvojil slovenske poslušalce.
Bolj se zdi, da je Fredyjev uspeh zakrivil 
njegov videospot, na katerem pevec v poskusu 
posnemanja balkanskega melosa lakonično 
prepeva o svoji neuslišani ljubezni.
Videospot je postal prava uspešnica, ki zabava 

staro in mlado, in zaradi tega se je obisk 
Fredyjevih koncertov v živo precej povečal.

Gaby & Esty, 8. a

Fredy Miler med nastopom.

Šala
“Kaj misliš, bi bil France Prešeren slaven, če 
bi živel še danes?” vpraša učenca profesorica 
slovenščine.
“Seveda, saj bi bil najstarejši Slovenec!” ji ta 
odgovori. 

* Gaby *


