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V sredo, 11. maja 2005, smo imeli v Kulturnem domu Voličina podelitev priznanj za opravljeno bralno 
značko. Pisna priznanja so prejeli učenci, ki so vseh osem let opravili bralno značko.
(nadaljevanje pri aktualnem)





stran 3

31. maj 2005AKTUALNO

(nadaljevanje iz naslovnice)
Na podelitev smo povabili pisatelja Marjana 
Marinška, ki je s svojo Piko Nogavičko popestril 
naš program. Vseh osem let so pridno brali knjige 
Jernej Fištravec, Sabina Markuš, Nina Fekonja, 
Gabrijela Ploj, Boris Caf, Gregor Hauptman iz
8. a razreda in Aleksander Živko, Klemen 
Mesarec, Taja Lešnik, Tamara Fras in Jernej 
Zavernik iz 8. b razreda.
Njim in vsem ostalim bralcem iskreno čestitamo.

Primož Sužnik, 8. b

Dragi učenci
V teh zadnjih nekaj dneh šolskega leta 2004/
05 vas pozivam, da se potrudite in učite ter z 
delom dosežete lepše in boljše ocene. Nikoli v 
življenju vam ne sme biti vseeno, še posebej, 
ko se neka stvar tiče vas samih. Ocene v šoli, 
splošni uspeh in znanje ter spretnosti, ki ste jih 
na ta način pridobili so stvari, ki so v tem vašem 
obdobju življenja po moji presoji za vas najbolj 
pomembne. Ali je ocena pri nekem predmetu 
zaključena na primer z oceno dobro 3, če bi 
lahko bila prav dobro 4, ni vseeno. Z lepimi 
ocenami boste najprej razveselili sebe, učitelje 
in ne nazadnje tudi svoje starše in mene, zato se 
potrudite. Ne bo vam žal.
Šolsko leto se približuje h koncu. Danes, v 
četrtek, 26. maja smo dobili rezultate uspeha pri 
rednem skupinskem preverjanju znanja učencev. 
Testiranja se je udeležilo 24 učencev, le 11 je 
takih, ki potrebujejo točke za vpis. Teh 11 je 
pri matematiki v povprečju doseglo 21,9 , pri 
slovenskem jeziku pa 23,0 od 30 možnih točk. 
Tudi drugi učenci ste se zelo dobro izkazali, 
tako pri slovenskem jeziku kot pri matematiki. 
Posebno pohvalo si zasluži Živko Aleksander, ki 
je pri matematiki dosegel vseh 30 možnih točk. 
Pohvaliti je treba tudi učiteljico Alojzijo Rožman, 
ki ga je poučevala. 
V petek, 22. 4. 2005, je šolo obiskala dr. Justina 
Erčulj iz Šole za ravnatelje. Z obiskom je želela 
spoznati delo šole v okviru celostnega pristopa 
k državljanski vzgoji. Z našim delom je bila 
zelo zadovoljna. Na podlagi našega skupnega 
dobrega dela je bila Nataša Glodež, predstavnica 
tima Mreže II iz naše šole, povabljena na 
obisk v Veliko Britanijo. Nataša je samostojno 
predstavljala delo v programu celostnega pristopa 
k državljanski vzgoji na nivoju celotne Slovenije.
Vsem tekmovalcem, ki so šolo zelo uspešno 
zastopali na raznih tekmovanjih, proslavah ter 
revijah za dosežene uspehe iskreno čestitam, prav 

tako njihovim mentorjem. Posebej želim pohvaliti 
učenca Aleksandra Sužnika in njegovo mentorico 
Alojzijo Rožman, saj je Aleksander na državnem 
tekmovanju iz znanja matematike osvojil zlato 
priznanje. 

Ravnatelj

Obisk ge. Justine Erčulj na OŠ 
Voličina
Dne 22. 4. 2005 nas je obiskala ga. Justina Erčulj, 
koordinatorica projekta Mreže učečih se šol –
Celostni pristop k državljanski vzgoji.

Ga. Justina Erčulj.

Kot predstavnica si je želela ogledati naše izdelke 
in dejavnosti, ki smo jih v tem šolskem letu 
pripravili v okviru tega projekta. Vsak razred 
je pripravil zanimivo razstavo svojih izdelkov, 
ki smo jo pripravili ob vhodu v našo šolo. Ga. 
Erčulj je bila nad izdelki navdušena in pohvalila 
naš trud ter prizadevnost. Povedala je, da se 
zaveda, da smo v to delo vložili precej časa in 
truda.

Joga v vsakdanjem življenju.

Nato si je ogledala dejavnosti joge v vsakdanjem 
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življenju, ki jo izvajata učiteljica in vzgojiteljica v 
prvem razredu. Predstavnica je otroke spraševala, 
zakaj to počnejo in kako so jim te dejavnosti všeč. 
Otroci so bili odprti, odgovarjali so na njena 
vprašanja in tudi sami kaj vprašali. Kasneje si je 
ogledala še dejavnosti, ki so potekale v petem 
razredu. Učenci so najprej poslušali zgodbico 
o odnosih med učitelji in učenci ter moralnih 
zadevah. Risali so sanjsko ekomesto prihodnosti. 
Ga. Justina je otroke opazovala pri njihovem 
delu in se z njimi pogovarjala. Otroci so na njena 
vprašanja radi odgovarjali.
Ga. Erčulj je pohvalila naše delo, prizadevnost in 
vložen trud.

Nataša Glodež

Šola v naravi na Ptuju
Učenci 3. a in 3. b razreda smo se 18. 4. 2005 
odpravili v šolo v naravi. Zbrali smo se ob 9.00 
pred šolo. Že čez nekaj minut smo se odpravili na 
Ptuj v Mladinsko prenočišče Kurent.

Ko smo se namestili in pospravili stvari v sobe, 
smo se pogovarjali o obnašanju in redu. Imeli 
smo 3–6 posteljne sobe. Zraven mene sta bili še 
Klavdija in Anja. Kopali smo se, dvakrat na dan 
po 2 uri. Do kopališča in nazaj je bilo približno 1 
uro hoje. Vsako jutro smo morali vstati ob 7.00. 
Do osmih smo se morali obleči, umiti, pospraviti 
sobe in pripraviti za kopanje. Po zajtrku smo 
odšli na kopališče. Pot je bila dolga, zato smo se 
naučili pesmico o luni. Plavali smo žabico, kravl, 
kravl hrbtno, smo pa tudi skakali v vodo. Bila 
sem med boljšimi plavalci. Po kopanju je bilo 
kosilo in zaslužen počitek, nato pa spet plavanje. 
V četrtek je bilo preverjanje. V eni minuti in 
tridesetih sekundah smo morali preplavati bazen 
tja in nazaj. V petek pa smo tekmovali za zlatega 
delfinčka, ki pa ga nisem osvojila. Bilo je zelo 
naporno. Zvečer smo imeli razne igre, šli pa smo 
tudi na sladoled.
V petek smo se vrnili domov.

Barbara Bašl, 3. a

1. maj – praznik dela
1. maj – mednarodni praznik dela, praznujejo 
ljudje po svetu že od leta 1890, ko je kongres 2. 
internacionale v Parizu leto pred tem priporočal 
ta dan za delavski praznik. 
1. maj pomeni simbol mednarodne solidarnosti 
vseh delavcev in je spomin na dogodke, ki so se 
zgodili v začetku maja 1886 v Chicagu. Delavci so 
namreč takrat postavili zahtevo po osem urnem 
delavniku, vendar pa jih pri tem ovirala policija. V 
spopadu je bilo ubitih več ljudi, pet delavcev pa je 
bilo obsojenih na smrt. 

Tina Katan in Eva Fras, 7. r.

8. maj – dan Rdečega križa
Rdeči križ je mednarodna humanitarna 
organizacija, ki je bila ustanovljena 23. oktobra 
1863 v Ženevi, kjer so se srečali predstavniki 
šestnajstih držav in na pobudo Jeana Henrija 
Dunanta ustanovili človekoljubno organizacijo 
Rdeči križ. Ta organizacija deluje z namenom, da 
pomaga ljudem, ki so potrebni različne pomoči. 
Organizacija Rdečega križa je deluje po vsem 
svetu.

Mitja Grajfoner, 8. b

9. maj – dan Evrope
Tema letošnjega dneva Evrope je bila Združeni 
v Različnosti, čeprav je dan potekal v znamenju 
konca druge svetovne vojne. V Moskvi so se 
zbrali vsi svetovni voditelji in proslavili 60. Utrinki iz šole v naravi.
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obletnico konca druge svetovne vojne. Ob tem 
dnevu je treba omeniti tudi EU, ki se bori za 
združeno Evropo. Letos bo praznovala tudi 55. 
letnico. Slovenija je lahko ponosna, da je že eno 
leto članica tega večnacionalnega združenja. 
EU danes obsega že 25 držav oz. več kot 140 
milijonov ljudi. Moskvo so obiskali tudi vidni 
člani naše države. V Moskvi ni bilo nobenega 
hvaljenja z orožjem, kar je znak, da se Evropa res 
združuje v svoji različnosti.

Klemen Mesarec, 8. b

Revija pevskih zborov
V ponedeljek, 9. 5. 2005, je ob 17. uri bila v 
Kulturnem domu Voličina organizirana revija 
pevskih zborov. Predstavili so se otroški in 
mladinski pevski zbori osnovnih šol iz Voličine, 
Jurovskega Dola, Lenarta in Sv. Trojice. Vsak 
pevski zbor je zapel tri pesmi. Nastopajoči smo se 
za revijo veliko pripravljali in vadili. Pevska zbora 
naše šole sta nastopila pod vodstvom mentorice 
Anite Grajfoner-Petrič. Upamo, da se je naš trud 
obrestoval in ste uživali v našem nastopu.

Aleksander Živko, 8. b

Eksterno preverjanje 
V torek, 17. 5. 2005, in sredo, 18. 5. 2005, 
smo učenci 8. razredov osemletke pisali redni 
rok eksternega preverjanja. V torek smo pisali 
preverjanje iz slovenskega, madžarskega ali 
italijanskega jezika, v sredo pa iz matematike. 
Eksterno preverjanje smo nekateri pisali zaradi 
točk, spet drugi pa so želeli dokazati svojo 
resnično znanje. 
V juniju, tiste ki si želijo izboljšati rezultat, čaka še 
naknadni rok.

Marko Murko, 8. b

Foto utrinki iz revije pevskih zborov.
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Pomlad
Spomladi delamo na vrtu in na polju. Tudi rože 
začnejo rasti; to so zvončki, trobentice, vijolice, 
narcise, tulipani in žafran. Tudi trava začne rasti. 
Večkrat hodimo na sprehode. Medvedi se zbudijo 
in ptice selivke se vrnejo v svoja gnezda.

Urška Zupančič, 2. a

Pomlad
Spomladi začnejo cveteti rožice; marjetice, 
zvončki, vijolice, narcise in žafran. To so znanilci 
pomladi. Ptice selivke se vračajo v svoja gnezda. 
Drevesa začnejo brsteti. Topleje je. Dnevi so 
daljši. Tiste živali, ki pozimi spijo, se zbudijo. To 
so medvedi, polhi itd. Vse ponovno zaživi.

Špela Kocbek, 2. a

Med počitnicami
Med počitnicami sem se igral na igrišču, gledal 
televizijo in prebral kakšno zgodbo. Hodil sem 
na sprehode in obiskal babico. Tam sem se igral s 
svojimi sestričnami. Bilo je lepo. Čas je hitro minil 
in spet sem v šoli. 

Goran Levanić, 2. a/9

Na kresu
V soboto, 30. aprila zvečer, so se po naših 
krajih pričela kresovanja. Tudi jaz sem odšla 
na kresovanje v Zavrh. Z mano so šle mama, 
sestra Špela, sošolka Larisa in njena mama. Ko 
smo zvečer prišle na Zavrh, smo šle najprej na 
stolp. Potem smo še plesali. Ko se je stemnilo, 
so prižgali kres. Nekaj časa smo še plesale. 
Ob polnoči je bil ognjemet. Bilo je zelo lepo. 
Potem smo šle domov. Naslednji dan sem šla na 
prvomajski pohod.

Valentiana Slanič, 2. a/9

Gregor Breznik, Amanda Spevan
in Kadrijan Balaj, 7. r.

Metuljček
Metuljček prileti,
se mu travica smeji
in čez njivo poleti,
pa se nasmeji
in reče si:
“Oj, metuljček ti,
ti danes nič vroče ni?”

Rebeka Šnof, 2. b/9

Pomladna
Ko zvonček zazvoni,
se pomlad prebudi.
Glej, sonček se zlat smeje,
otrok pa se greje.
Ptice so priletele
iz toplih krajev,
sedaj se imajo kot v raju.
Povsod se sliši
žvrgolenje vrabčka,
ki nič več ne spančka.

Karin Petko, 2. a/9

Ogrlica
Ogrlica, zakaj bunkice imaš?
Zato, ker lepa sem
in vsak me rad ima.

Špela Peserl, 2. a/9

Zvonček
Ko prvi zvonček zazvoni,
vse rože prebudi
in se smeji:
“Zaspanci, vstanite že vsi,
saj pomlad se nas veseli!”

Saška Kurnik, 2. a/9

Dnevnik Pike Nogavičke
1. dan
Danes sem se preselila v vilo Čira čara. Tam 
sem spoznala Anico in Tomaža. Igrali smo se in 
povedala sem jima nekaj laži. Povabila sem jih na 
zajtrk. Jedli smo jajca.
2. dan
Z menoj sta stanovala konj in gospod Ficko. 
Zjutraj sem pekla piškote. Obiskala sta me Tomaž 
in Anica.
3. dan
Danes sta me obiskala dva policista. Hotela sta 
me odpeljati v otroško zavetišče, ampak jaz nisem 
hotela oditi. Začela sem ju “hecati” in hoditi po 
strehi. Odločila sta se, da ostanem v vili Čira čara.

Nastja Krajnc, 2. b/9
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Dnevnik Pike Nogavičke
1. dan
Sem Pika Nogavička. Z očkom sem potovala po 
svetu in morju. Potem je očka odplavil val, jaz pa 
sem prvič prestopila prag vile Čira čara. Tam sem 
spoznala Tomaža in Anico.
2. dan
Zjutraj sem pekla piškote v obliki srčkov. Potem 
sem se s Tomažem in Anico igrala raziskovalce. 
Našli smo pločevinasto škatlo, strica, ki je spal 
in še mnogo drugih stvari. Nato sem bila tako 
utrujena, da sem šla spat.

Nastaja Krajnc, 2. b/9

Zakaj je Pika prišla v šolo?
Pika je prišla v šolo, ker bi rada imela počitnice 
kot drugi. Ker se ni znala primerno obnašati, jo 
je učitelj poslal v kot. Učence je naučila telovaditi, 
sama pa si je (vsaj upam) zapomnila, da je 1+1=2. 
Bila je zelo zabavna. Razgibala je tudi nas. Mi smo 
se zabavali, učitelj pa je bil malce jezen na Piko. 
Res škoda, da je tako hitro minilo, a saj jo lahko 
poiščemo med knjigami na knjižnih policah.

Špela Ekselenski, 3. b

Obiskala nas je Pika Nogavička 
V sredo, 11. 5. 2005, nas je obiskal pisatelj Marjan 
Marinšek. Najprej nas je v vlogi učitelja zabaval 
s Piko Nogavičko. Ta nastop mi je bil zelo všeč. 
Sodelovali so tudi učenci naše šole. Po predstavi 
so Marjan Marinšek, Pika Nogavička in ravnatelj 
podelili priznanja 8. razredom, ki so vseh osem let 
sodelovali pri bralni znački. Pohvalil je tudi nas, 2. 
a devetletke, saj smo vsi opravili bralno značko.

Larisa Caf, 2. a/9

Jerneja Breznik, 4. r.

Marsovček na morju
Nekega lepega sončnega dne sem bila na plaži, ko 
sem zagledala čudo vseh čudes.
Nisem vedela, kaj je bilo. Zagledala sem, da 

se je kopal, jedel ribe in rakce. In to žive! Zelo 
sem se začudila. Potem sem stopila k njemu 
in ga vprašala, kako mu je ime. Rekel je, da je 
marsovček iz Marsa. Vprašala sem ga ali zna 
plavati. Rekel je, da ne zna in bi bil vesel, če bi ga 
naučila. Tako sva vadila dneve in dneve. Deseti 
dan pa je tudi on znal plavati. Bil je zelo vesel 
in ni več hotel iti iz vode. Potem je le prišel iz 
vode na plažo. Na plaži se je igral z mano, jedel 
sladoled in sladkarije. Mislila sem, da je morske 
jedi, a sem se zmotila. Ko je prišel čas za odhod, 
sva odšla domov.
Jaz sem se zbudila v avtu, ko smo se peljali na 
morje in ugotovila, da so to bile le sanje 

Barbara Bašl, 3. a

Natalija Toplak, 4. r.

Kokoška Edika
Nekoč je živela kokoška Edika. Zvalila je tri 
jajčka. Druge kokoške so se norčevale iz Edike, 
ker je Edika pridno sedela na jajčkih, so se kmalu 
zvalili trije mali piščančki.

Manja Balaj, 2. b/9

Kokoška Mici
Kokoška je živela na kmetiji. Začela je kokodakati 
in znesla je jajca. Sedela je na jajcih. Čez nekaj 
časa so jajčka začela pokati in izvalili so se lepi 
piščančki. Bili so srečna družina.

David Šeligo, 2. b/9

Kokoška Mici
Bila je kokoška Mici. Znesla je svojo prvo 
jajčko. Bila je zelo majhna. Druge kokoške so se 
norčevale iz jajčke, ker je bila tako zelo majhna. 
Le petelinčku Jaku se je kokoška Mici zasmilila. 
Postala sta prijatelja in se zaljubila. Kokoška Mici 
je znesla velika jajca. Na njih je sedela tri tedne. Iz 
njih so se izvalili piščanci. Bili so srečna družina.

Julija Brunčič, 2. b/9



31. maj 2005

stran 8

LITERARNE STRANI

Kuža in biser
Živel je kuža, ki je brskal po smeteh. Nekega 
dne je našel pravi biser. Toda on ni rabil bisera, 
temveč nekaj za pod zob. Biser je odnesel k 
mesarju v zameno za eno veliko klobaso, saj je bil 
prepričan, da je klobasa več vredna kot en biser.

Alex Fras, 2. b/9

Natalija Ploj, Katja Polanec
in Monia Kolarič,  8. r./9

Kradljivka banan
Opica rada je banane, ko jih zmanjka se začnejo 
težave. Vam bom pa povedala eno najboljših 
zgodb. Veste takole je bilo.
Tudi jaz rada jem banane. A najraje jih jem, ko si 
ogledujem opice. Ko sem si jih enkrat ogledovala, 
me je ena od opic napadla. Padla sem in vzela 
mi je banano. Začela sem jo loviti. Splezala sem 
na drevo. Bila sem jezna, ker mi je vzela banano. 
Opica se je smejala, mi kazala jezik in mi metala 
veje. Bila je nespoštljiva. Njena početja so me 
zelo motila. Naveličala sem se loviti opico z mojo 
banano. Šla sem domov po novo banano. Drugič 
bom bolj pazljiva z bananami.

Katja Pulko, 3. a

Medveda iščeta hrano
To sta medveda Rjavko in Sivko. Prebudila sta 
se iz dolgega zimskega spanja. Na veliko sta se 
pretegnila. Slišala sta, da jima kruli v želodcih. 
Odpravila sta se iskati hrano. Najprej sta odšla 
do ribnika. Bil je lep sončen dan. Čofotala sta 
po vodi in se igrala. Ujela nista nobene ribe. Šla 
sta naprej do drugega ribnika. Tudi tam ni bilo 
veliko rib. Žalostna in lačna sta se vračala proti 
svojemu brlogu. Spomnila sta se, da imata doma 
še lonec medu. Postala sta boljše volje. Ko sta 
prišla v brlog, sta se najprej posladkala z medom. 
Potem pa sta utrujena takoj zaspala. Prvi dan po 
zimskem spanju je bil zelo naporen. 

Urška Peserl, 3. a

Kuham juho proti dišanju
Potrebujem:
Gnilo grozdje, stare makarone, staro mleko, stara 
jajca, zažgano maščobo in prašek proti dišanju.
Priprava:
V veliki lonec vlijemo zažgano maščobo. Pustimo, 
da malo zavre. Nato dodamo gnilo grozdje, staro 
mleko, stara jajca. Kuhamo deset minut. Nato 
dodamo prašek proti dišin.
Ko je ta juha kuhana, je v hiši prava katastrofa, 
saj cela hiša tako smrdi, da v hiši nihče ne more 
zdržati. Tudi jed je neužitna. Zato to juho vlijemo 
vstran in vsa okna odpremo, da hišo prezračimo. 
Ampak zdaj je okolica v takem smradu, da so vsi 
ljudje iz tiste okolice šli na dopust v druge kraje. 
Ko so prišli domov, ni več smrdelo, ampak vse 
zelenice in rože so ovenele. 
Posejali so travo in posadili rože in bilo je vse 
lepo kot prej.

Aljaž Polič, 3. a

Moja ribica pripoveduje
Kadar je voda v moji posodi čista in ne kalna, 
prav dobro vidim, kako Ana dela domače naloge. 
Opazujem jo tudi pri igri. Včasih se spre s svojo 
sestro, takrat je prav hudo. Najraje bi skočila iz 
posode in naredila red. Tega pa namesto mene 
naredi Aniana mama.

Ana Živko, 3. a

Larisa Trinkaus, 4. r.

Poletje
Poletje toplo je in vroče,
najboljše je, ko ni toče.
Sonce sije in se smeje,
meni majhno srce greje.
Toplo sonce z žarki sije,
ko se v senci vince pije.
Kadar pa se sonce skrije,
kot iz škafa dež nam lije.

Tadej Kunik, 2. a/9
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3. b v džungli
Nekega jutra je 3. b šel v džunglo. Ko smo 
prišli, smo najprej videli antilopo, kako je tekla. 
Potem je k nam prišel veliki krokodil. Primož se 
je opogumil in krokodilu očistil zobe. Krokodil 
je samo pljunil Primoža iz ust in odšel. Takrat 
je iz žirafine glave pogledal Tomi. Za njim pa je 
plezal Žiga. Tina je iz grma potegnila velikega 
kameleona. Ustrašila se ga je, zato je omedlela. 
Tjaša in Ina sta jahale zebre. Nejc je z opico igral 
karte. Blaž M. je iskal jajca v nojevem gnezdu. 
Klemen A. je lovil ribe. Zvečer smo si postavili 
šotore in šli spat. Naslednjega dne je Žiga jahal 
slona. Klemen O. je poklical jastreba in odjadrali 
smo naravnost v Voličino. V šoli nas je čakala 
jezna učiteljica in nas skregala, a mi nismo vedeli 
zakaj.

Ina Pivljakovič, 3. b

Moj očka
Moj očka je prava faca.
O tem se ne da razpravljati.
Je pa res, da se včasih razjezi kot kača.

Ooo, takrat se začne soba pospravljati.
Če pospravljena ni,
kaj hitro me očka s svojo jezo nagradi.
A očka, rad te imam takšnega kot si.

Aljaž Polič, 3. a

Moj očka
Ojej, ko moj očka se razjezi, smo v hudi kaši tri 
dni.
Je sonce, ki na nebu žari, zato se vedno mi smeji.

Ops, ko ura zvoni, takrat bi spal še štiri dni.
Čaka me, ko iz šole prihitim, vedno poljubček 
dobim.
Kadar razjezim ga, v sobo takoj odbežim.
Ati vedno kličem ga, zato me rad ima.

Mnogokrat mislim na to,
ali moj ati prišel bo.
Rada ga imam močno,
je že tako, da me zanj skrbi.
Ati moj najboljši si!
Naj vedno bo tako, da rad imel me bo.

Ina Pivljakovič, 3. b

Moj očka
Moj očka z mano se igra in veseli.
On reši me, ko mama naloži mi kup stvari.
Jaz vedno naredim, kaj mi očka naroči.

Očka, ti mi pomeniš vse.
Če očka hoče mir, midva z bratom začneva 
prepir.
Ko očka se jezi, hudo je pri hiši.
Ampak moj očka je najboljši na svetu.

Tina Nemec, 3. b

Očka
O čem, bi vam pisal,
če očeta ne bi imel.
en sam je le,
ta, ki vedno čuva me,
a vsi vemo, kadar
ima oče slab dan,
mi le ukaže,
a nič ne reče,
mir in red, takoj nam steče.

Res to ni hec,
a še manj špas,
doma je vedno red, kadar oče gleda nogomet.

Aljaž Benko, 3. a

Gabrijela Jazbinšek, 4. r.

Moj očka
Moj očka se z mano igra.
Očka moj najboljši je, zato mi pomeni vse.
Jaz se strašno ustrašim, kadar ga razjezim. 

Očka rad počiva, kadar ga z bratom izmučiva.
Če malo z očkom noriva, mamo razjeziva.
Ko pride očka iz službe, se preobleče in si praviva 
hece.
Ati moj v službo gre, potem pa pride iz nje.

Sošolci moji ga poznajo, zato z njimi poklepetajo.
Ati me reši, kadar mama pregreši.
Še vedno ga bom imel rad, tako kot moj brat.
Otrok, kot sem jaz, atiju krajša čas.

Domen Horvat, 3. b
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Barbara Sužnik, 5. r.

Ekošola
Naša ekošola je velika hiša,
v njej veliko otrok premišl’a.
Ko pa zvonec zazvoni,
v naši ekošoli se direndaj zgodi.
Učenci v razrede zbežijo
in se na stolčke posadijo.
Ko je odmor, si povejo kakšno šalico,
nato pa pojdejo na malico.
Vsak, ki hodi v našo ekošolo,
ne pleše kolo.
Najprej poskrbi za čisto okolico,
nato pa vzame “kulico”
in na veliko napiše:
EKOŠOLA VOLIČINA!

Barbara Sužnik, 5. r.

Martin Cehner, 5. r.

Papirčki in koš
Robčki, papirčki in druge smeti,
vsepovsod okrog šole jih polno leži.
Če nobeden jih ne bo pobral,
naš svet bo smetišče postal.
Zato se otroci včasih zberemo
in smeti po Voličini poberemo.
Vsak jih ima za vreče tri,
takoj se nam vse lepše zdi.
Zato otroci, odrasli in vsi ostali,

pazimo, da bomo smeti v koše metali.
Urška Peserl, 3. a

Čistilna akcija
Nekega šolskega dne smo se odpravili ven, da bi 
očistili bližnjo okolico šole. Preden smo začeli 
pobirati odpadke nam je hišnik dal vreče. Še 
prej pa smo se razdelili v dve skupini, prva je 
pobirala odpadke na avtobusni postaji, druga pa 
na igrišču. Pobrali smo tudi steklenice in druge 
večje odpadke. Okolica igrišča, predvsem malo 
igrišče in ob potoku, je bila polna odpadkov. 
Videli smo tudi račko, ki se je komaj premikala ob 
potoku, ker je bil potok zasut s smetmi. Ugotovili 
smo še, da tako ne gre naprej. Zmenili smo se, da 
ne bomo več odmetavali odpadkov in da bomo 
druge opozarjali na dogovor, ki smo ga sklenili.
Zame je bila to najboljša čistilna akcija doslej.

Aljaž Benko, 3. a

Napolnili smo več vreč za smeti.

Čistilna akcija
V okolici šole je vedno vse polno smeti. 
Velikokrat učenci odvržejo papirčke na tla. Če bi 
jih opozorili, se še zmenil ne bi za nas.
Zato smo se zmenili, da bomo izvedli čistilno 
akcijo in tako smo tudi storili. Hišnik nam je 
prinesel rokavice in vrečke za smeti. Razdelili smo 
se v skupine in odšli na delo. Delo smo popestrili 
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tako, da smo tekmovali, kdo bo najprej napolnil 
vrečo za smeti. Za delovno vzpodbudo pa smo 
bili nekateri ob koncu nagrajeni s sladoledom. 
Ponosni smo bili na svoje delo, saj je okolica sijala 
od čistoče. Dajmo rožicam priložnost, naj krasijo 
našo naravo, zato mečimo smeti tja, kamor sodijo.

Rok Peklar, 3. a

Ines Vrabl, 5. r.

Jožek Zorko, 5. r.

Tjaša Balaj, 5. r.

Skrb za človekovo zdravje
Najbolj zdravo je, da jemo ustrezno prehrano 
in se veliko gibljemo. Zdravo je tudi, da jemo 
različno hrano, živila z vitamini, beljakovinami, 
ogljikovimi hidrati … Zelo slabo na naše zdravje 
vpliva sprememba vremena in hitra sprememba 
temperatur. Priporočljivo je, da se v prostem 
času veliko gibamo in sprehajamo v naravi. Zelo 

slabo za naše počutje je onesnažen zrak, ki ga 
sami onesnažujemo. Prav zaradi onesnaževanja 
je ogrožena pitna voda, ki je potrebna za zdravo 
življenje. Če bomo še naprej tako krčili gozdove, 
bo vse manj kisika. Za zdravje moramo poskrbeti 
preden zbolimo, drugače je prepozno.

Gašper Kolarič, Saša Hegedič,
Ines Kopčič in Nina Osojnik, 7. r

Katja Lampreht, 5. r.

Skrb za čisto okolje
Za čisto okolje skrbimo, tako da:
• smeti odlagamo v ekološke koše za smeti in jih 
recikliramo, npr. papir, steklo, plastiko, odpadno 
olje itd.;
• kosovne odpadke ne odlagamo v okolje;
• ne pretiravamo s škropljenjem, ker bi lahko 
onesnažili podtalnico;
• gradimo čistilne naprave;
• ne krčimo gozdov;
• več se vozimo s kolesi in manj z motornimi 
vozili, ki izgorevajo škodljive izpušne pline;
• zbiramo odpadni papir, da ne bi uničili toliko 
dreves;
• ne kurimo snovi oz. stvari v naravi;
• šole sodelujemo v ekoprojektih, saj tako 
pomagamo naravi.

Mitja Lešnik, Eva Fras,
Karmen Brunčič in Iris Matijašič, 7. r.



31. maj 2005

stran 12

NAŠI NAJMLAJŠI

Zdravo z naravo
Zelo veliko časa preživimo v naravi na svežem 
zraku. Radi imamo čisto in lepo urjeno okolje. 
Tako smo tudi na našem malem igrišču posadili 
dve vrbi, kateri nam bosta delali senco v vročih 
poletnih dneh. Sadiki so posadili naši najmlajši, 
med katerimi se je razvil prav zanimiv pogovor. 
“Jaz bom skopal jamo, da bomo v njo dali drevo.”

“Joj, 
kako je 
težko 
kopati.”
“Daj 
meni, jaz 
imam 
mišice, 
saj dosti 
več 
pojem 
kot ti.”

“Jaz pa bom zakopala zemljo okoli nje.”
Ko je bilo drevo posajeno, je Tjaša še dodala:
“Zdaj pa napišimo na list – PUSTI, TO JE 
NAŠE DREVO.”

Tudi 
pohod k 
ribniku je 
bil zelo 
prijeten 
in 
zanimiv.

Skupina Sončki iz vrtca Voličina

Utrinki iz vrtca Selce

Mali vrtnarji
Sadike so priskrbele naše mame, mi pa smo jih 
posadili. Malo zemlje, malo vodo, pa je šlo. Tudi 

skrb za 
zalivanje 
bo 
naša, le 
spomnite 
nas na to, 
če poza-
bimo!

Naša mala klinika
Je kdo bolan? Brez 
skrbi, naše zdravnice 
vas hitro pozdravijo.

Tudi jaz bom policist
Policist je prijazen stric. S 
seboj je pripeljal svojega 
partnerja medvedka Jako. 
Spremljala sta nas na 
sprehodu. Počutili smo se 
zelo varno. Čudno, kako so 
danes vozniki vozili počasi. Le zakaj? Jaka pa se je 
odločil, da ostane pri nas in skrbi za našo varnost 
na cesti.

“Policijski avto je ful 
v redu.”
Prečesali smo vsak 
kotiček policijskega 
vozila, si pomerili 
kapo, lisice, preizkusili 
sireno. Zanimalo nas 
je vse, vprašanja so kar 
deževala.

“Bomo zmogli?
Ja, bomo.”
Varčevanje se izplača. 
Bili smo pridni in 

privarčevali za nakup igralne hišice. Kot bi mignil 
jo bomo 
sestavili. 
En, dva, 
tri in 
hiška že 
stoji!

Skupina Vrabčki iz vrtca Selce





Trači
Naša ekipa je trdo delala, da vam bo omogočila nekaj 
zabave. Tamara F. iz 8. b še zdaj ni izgubila svojih 
številnih oboževalcev. Med njimi so znani obrazi iz 
naše šole. Naj navedemo nekaj primerov: Toni R. 
(8. b), Aleksander Ž. (8. b), Tadej C. (5. r.). Imamo 
tudi nekaj svežih novičk. Tina K. (7. r.) ima novega 
fanta, Stanka Č. ( 8. b/9). Simon S. je zagledan 
v Špelo S., oba sta iz 5. razreda. Tomaž M. ima 
veliko zasledovalk, Anjo V., Gabrielo J. in Anjo K. 
Njegovega sošolca Uroša F. pa rada vidi Kaja T. Vsa 
našteta imena so iz 4. razreda. Monika T. (8. b) je še 
vedno “zatreskana” v Denisa Č. Boris C. (8. a) pa ne 
hodi več z Amando S. (7. r.), ker ga je zapustila in si 
že išče uteho pri fantu, ki ni hotel biti imenovan.
To je za ta mesec vse. Fajn se mejte, fajn se smejte in 
lep pozdrav.

M.S.M.

Linkin Park
Band je začel svojo pot v majhnem studiu, kjer 
sta Mike in Brad posnela prvi material v letu 
1996. Skupaj sta hodila v srednjo šolo, kjer sta 
srečala sedanjega bobnarja, Rob Bourdona. Mike 
pa je Mr. Hahna, ki ga drugi poznate kot DJ-a, 

spoznal na Art Center Collegeu v Pasadeni, kjer 
sta študirala. Medtem je Brad študiral na UCLA 
in si delil sobo skupaj z Phoenixom. Phoenix je 
zapustil band po fakulteti in se vrnil čez eno leto, 

saj je 
med 
tem 
šel na 
turnejo 
s svojo 
skupino. 
Tako so 
album 
Hybrid 

Theory posneli brez njega. Zadnji član pa je bil 
Chester. Linkin Park so dali oglas, da iščejo pevca. 
Takrat jih je še isti dan poklical Chester, vsem je 
ustrezal, zato so ga sprejeli v skupino. Najprej 
so se imenovali Xero, potem pa Hybrid Theory. 
Ker je že obstajala skupina s takšnim imenom, 
so se preimenovali v Linkin Park. Od kod ideja? 
Chester se je peljal skozi naselje Lincoln Park in 
porodila se mu je misel za ime Linkin Park.

Marko Murko, 8. b


