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Vsa leta odlični

3 Ob zaključku šolskega leta 2004/05 7 Živim z naravo, Veseli dnevi
4 Šolski sklad 8-14 Predstavitev razredov

5-6 Tekmovanja, Zaključne ekskurzije 17 Intervju z učiteljico Ksenijo

Na OŠ Voličina je bilo izmed 30 učencev zaključnih razredov osemletke osem učencev, ki so vsa leta 
dosegli odličen uspeh. V prvi vrsti stojijo dekleta (z leve proti desni): Sabina Markuš, Taja Lešnik, Nina 
Fekonja in Tamara Fras. V drugi vrsti stojijo fantje (z leve proti desni):  Aleksander Živko, Marko 
Murko, Jernej Fištravec in Klemen Mesarec.
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Ob zaključku šolskega leta 
2004/05
Šolsko leto 2004/05, ki ga končujemo, je bilo za 
OŠ Voličina zelo pomembno in uspešno. 
1. septembra je šolo začelo obiskovati 230 
učencev v 13 oddelkih, poleg teh pa smo imeli 
tudi 2 oddelka podaljšanega bivanja. Med šolskim 
letom se je učenka prešolala na drugo šolo, dva 
učenca pa sta se vpisala na našo šolo, zato jih 
šolsko leto zaključuje 231. Od 1. aprila 2005 sta k 
šoli priključena 2 oddelka vrtca, in sicer v Selcih 
in Voličini s 46 otroki. Tako da je v vseh oddelkih 
skupno 277 otrok. Štirje oddelki oziroma 68 
učencev je bilo ocenjenih opisno. Devet oddelkov 
ali 163 učencev je ocenjenih številčno. Med temi 
163 učenci je kar 58 učencev ali 35,6% odličnih 
in 51 ali 31,3% prav dobrih. Tako je skupaj na 
šoli 109 ali 66,9% učencev doseglo prav dober 
oziroma odličen uspeh. Ocenjujem, da je to zelo 
lep dosežek, ki je zagotovo rezultat dobrega in 
strokovnega dela učiteljev, drugih delavcev šole in 
prizadevnosti učencev ter vzpodbud staršev. 
Šolsko leto so trije razredi začeli obiskovati zunaj 
prostorov šole, in sicer 2. a in 3. a osemletne 
osnovne šole v prostorih doma Sv. Jožefa, 3. b 
pa v prostorih sejne sobe KS Voličina. Na ta 
način smo se izognili izmenskemu pouku, zato 
se ponovno zahvaljujem vsem, ki ste omogočili, 
da se je pouk lahko izvajal tudi v prostorih izven 
šole. 
6. septembra smo začeli z gradnjo mansarde in 
jo 22. decembra slavnostno odprli, zato so 3. 
januarja vsi učenci lahko začeli obiskovati pouk 
pod eno streho, torej samo v šoli. Obiskovalci, 
ki prihajajo v šolo, izrekajo pohvalne besede o 
novih prostorih in nasploh o urejenosti šole, kar 
nas še posebej razveseljuje. Skrb za urejenost in 
opremljenost prostorov ter okolice je zasluga 
vseh nas, torej vseh delavcev šole in tudi učencev, 
saj se zagotovo v lepi in urejeni šoli boljše 
počutimo in rajši učimo.
Učenci so v tem šolskem letu zelo uspešno 
tekmovali na različnih tekmovanjih. Zelo dobre 
uspehe so osvojili na tekmovanjih iz znanja. 
Aleksander Sužnik je osvojil zlato in srebrno 
priznanje iz znanja matematike (mentorica 
Alojzija Rožman). Učenca Aleksander Živko in 
Jernej Fištravec sta na eksternem preverjanju iz 
znanja matematike dosegla vseh 30 možnih točk 
(mentorica Alojzija Rožman). Učenca Aleksander 
Živko in Mitja Lešnik sta osvojila srebrno 
priznanje iz znanja matematike (mentorica 

Alojzija Rožman).
Na tekmovanju za Stefanovo priznanje iz znanja 
fizike sta učenca Aleksander Živko in Klemen 
Mesarec osvojila srebrno priznanje (mentorica 
Irena Pernat). 
Na državnem tekmovanju iz znanja zgodovine 
so učenci Aleksander Živko, Marko Makovec 
in Klemen Mesarec osvojili srebrna priznanja 
(mentorica Zdenka Ekselenski).
Učenci Aleksander Živko, Sabina Markuš in 
Klemen Mesarec so osvojili srebrna priznanja iz 
znanja o diabetesu (mentorica Irena Fišer). 
Na tekmovanju iz Vesele šole so učenci Klemen 
Mesarec, Tamara Fras in Timotej Kurnik osvojili 
srebrna priznanja (mentorica Alanka Knuplež).
Zlato Turnerjevo priznanje za izjemno 
poznavanje Grške mitologije so osvojili Klemen 
Mesarec, Aleksander Sužnik in Mitja Lešnik 
(mentorica Zdenka Ekselenski).
Zlato priznanje na zgodovinskem tekmovanju 
Iznajdbe in izumi je dosegel Klemen Mesarec, 
srebrno pa Aleksander Sužnik (mentorica Zdenka 
Ekselenski).
Osemletni odlični uspeh so dosegli Nina Fekonja, 
Sabina Markuš, Jernej Fištravec, Tamara Fras, 
Klemen Mesarec, Taja Lešnik, Marko Murko in 
Živko Aleksander.
Priznanje za zvestobo knjigi vseh osem let so 
osvojili Boris Caf, Nina Fekonja, Jernej Fištravec, 
Gregor Hauptman, Sabina Markuš, Gabrijela 
Ploj, Tamara Fras, Klemen Mesarec, Taja Lešnik, 
Jernej Zavernik in Aleksander Živko.
21 učencev je uspešno opravilo kolesarski izpit, 
in sicer vseh 20 iz 4. a razreda in en učenec 
5.razreda. Sedem učencev je uspešno opravilo 
izpit iz CPP.
Za tako dobre uspehe so zelo zaslužni vsi 
delavci šole, še posebej učitelji, ki se ob svojem 
vsakdanjem delu nenehno izobražujejo in 
spremljajo novosti, saj se redno udeležujejo 
srečanj študijskih skupin in drugih seminarjev. 
Že tretje leto je šola vključena v Mreže učečih 
se šol. V tem šolskem letu smo se lotili projekta 
Celostnega pristopa k državljanski vzgoji. Zelo 
aktivni smo bili na področju ekovsebin, saj smo 
izpolnili vse pogoje za pridobitev ekozastave 
in naslova Ekošola, ki nam bo podeljena v 
naslednjem šolskem letu. Projekt V KROGU 
- znati prisluhniti sebi in drugim bomo začeli 
izvajati v šolskem letu 2005/06, saj je bil izbran 
s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
kot inovacijski projekt. Prav tako smo bili zelo 
uspešni z delom šolskega sklada (več o tem v 
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nadaljevanju). Izdali smo tudi deset novih številk 
šolskega glasila Šolarček. Začeli smo pisati Knjigo 
zlatih učencev OŠ Voličina.
Vsem učencem čestitam za zelo dobre rezultate 
na vseh področjih, delavcem šole se iskreno 
zahvaljujem za opravljeno delo in Vam prav tako 
čestitam za dosežene uspehe. Veliko zaslug za 
naše skupno veselje ob odličnih uspehih pa imate 
zagotovo tudi starši, ki svoje otroke vzpodbujate 
in motivirate za šolsko delo. 
Prijetne in razigrane počitnice Vam želim!

Ravnatelj

Poročilo o višini in porabi 
sredstvih šolskega sklada v 
šolskem letu 2004/2005
Spoštovani sponzorji, starši, donatorji in nasploh 
vsi, ki berete naše šolsko glasilo! 
Občutek zadovoljstva me navdaja, ko ponovno 
ugotavljam, da se je v šolskem skladu zbralo 
veliko sredstev, ki jih že peto leto namenjamo za 
nakup novih učnih pripomočkov in učil ter knjig 
za šolsko knjižnico. 
Vsem, ki prispevate v šolski sklad se v imenu 
učencev, delavcev in v svojem imenu iskreno 
zahvaljujem. Brez sredstev v šolskem skladu, 
ki jih je bilo v zadnjih 5 letih že več kot pet 
milijonov, bi bila marsikatera učilnica na šoli 
precej slabše opremljena, kot je. Veseli me, da 
vam ni vseeno v kakšnih pogojih poteka pouk na 
naši šoli, saj gre za naše otroke.
V nadaljevanju vam podrobno pišemo o tem, kaj 
smo kupili s sredstvi šolskega sklada v šolskem 
letu 2004/05. Sklepe o nakupu so sprejeli člani 
šolskega sklada na seji v mesecu maju.
Pri podjetju Ječnik iz Kranja smo za potrebe 
pouka matematike v skupni vrednosti 216.000,00 
SIT kupili: geo ogledalo za preslikavo (5 kom), 
šolsko uro – pedagoško uro, mehko igro z obroči 
(2 kom), magnetne dele ulomkov za učitelja, geo 
ploščo in ulomke (6 kom), številski trak - nemi s 
priborom, dele celote in enotske kocke v vedru (2 
kom).
Pri podjetju Elektron iz Lenarta smo za potrebe 
računalništva v skupni vrednosti 231.612,00 SIT 
kupili: projektor NEC VT 47, mrežni kabel (15 
m), kabel signal (20 m) in skener HP sken jet 
3770.
Pri podjetju Dipro iz Ljubljane smo za potrebe 
fizike v skupni vrednosti 208.086,00 SIT kupili: 
digitalni multimeter s termometrom (5 kom), 

pisemske tehtnice (5 kom), potopni grelec 
za učenca (5 kom), plinski gorilnik s kartušo, 
prostornino (votli kocki 100ml in 125 ml), vzvod 
in navor ter univerzalni klanec komplet z brničem 
in utežmi.
Pri podjetju Merkur iz Kranja smo za potrebe 
pouka v različnih razredih v skupni vrednosti 
304.964,03 SIT kupili: Barvni TV (diagonala 
70 cm ali več, 3 kom), videorekorder (3 kom), 
stenski nosilec za TV in nosilec za videorekorder 
(3 kom).
Pri podjetju Sim šport servis iz Kranja smo za 
potrebe pouka športne vzgoje v skupni vrednosti 
93.075,00 SIT kupili: paket A (13 žog + 10 majic) 
za višjo stopnjo in paket B (18 žog + 4 x frizbi + 
2 x set loparjev) za nižjo stopnjo.
Pri različnih založbah smo za šolsko knjižnico 
kupili 173 knjig, skupna vrednost znaša 
273.321,97 SIT.
Še enkrat vsem najlepša hvala!

Ravnatelj

Poročilo o višini sredstev
Sredstva šolskega sklada (pogod-
be sponzorjev) brez DDV:

1.201.667,00

Sredstva šolskega sklada 
(pristopne izjave staršev):

488.500,00

Sredstva porabljena za izdajo 
glasila Šolarček:
- ovoj za glasilo Šolarček 202.252,80
- 2 tonerja za tiskalnik Canon 
LBP-1120

17.962,60

- 5 tonerjev za fotokopirni stroj 45.271,80
- 2 popravila fotokopirnega 
stroja (od skupno 4) (skupna 
vrednost popravila in servisa 
145.939,60):

72.969,80

- 1 zavitek papirja A4 843,00
- 16 zavitkov papirja A3 23.808,00
Skupaj stroški: 363.108,00
Skupna vrednost šolskega 
sklada v šol. letu 2004/2005:

1.327.059,00

Računovodkinja

Poročilo o nakupu knjig iz 
šolskega sklada v
šolskem letu 2004/2005
Knjige iz šolskega sklada smo kupovali pri 
različnih založbah: Državna založba Slovenije, 
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Mladinska knjiga, Karantanija, Didakta, Učila, 
Tehniška založba, Grlica in Orbis. 
Pri DZS smo kupili 15 knjig (Zmaga, Ljubezen, 
Sporočila in mobitel, Zmaga na turnirju, 
Superzvezda, Mladiči iz vseh vetrov …), MK 
65 knjig (Maček Muri, Palčica,Hči lune, Skrivni 
dnevnik Jadrana Krta, Dogodivščine čebelice 
Maje …), Karantaniji 31 (Heidi, Robinson 
Crusoe, Črtice, Ranta vrača udarec, Punce za 
znoret …), Didakti 16 (Lisjak Luka potrebuje 
očala, Vilma spet leti, Zgodovina Zemlje v stripu, 
Einstein …),Učilih 17 (Književnost, Šport, Moja 
prva knjiga o psih, Ljudje z vsega sveta …),Grlici 
9 (Poljub moje sestre, Zaklad iz Galeona, 
Stanko in opičje norčije …), Orbisu 8 (Učimo se 
poštenosti, Prevzemanje odgovornosti, Zakaj naj 
zdravo jem, Zakaj naj pomagam …) in Tehniški 
založbi Slovenije 12 (Nodi - zbirka 12 slikanic). 
Vse skupaj torej 173 knjig.
Pri nakupu knjig sem upoštevala želje otrok in 
potrebe knjižnice. 

Mateja Karneža

Občinsko tekmovanje v krosu
Občinskega tekmovanja v krosu so se udeležili 
mlajši (učenci 5. in 7. razreda) in starejši (učenci 8. 
razredov devetletke in osemletke) dečki in deklice.
Pri mlajših dečkih je Mitja Lešnik (7. razred) 
dosegel 2. mesto, pri deklicah je Iris Matjašič 
dosegla 1. mesto, Eva Fras pa 2. mesto. Obe sta 
učenki 7. razreda.
Pri starejših dečkih pa so bili doseženi naslednji 
rezultati: Primož Sužnik je dosegel 4. mesto, Alen 
Kapun 11. mesto, Stanko Čuček 12. mesto in 
Blaž Živko 13. mesto.
Pri starejših deklicah je prvo mesto pripadalo 
Kristini Egghardt.

Aleksander Živko, 8. b

Udeleženci in dobitniki kolajn občinskega tekmovanja v 
krosu.

Zgodovinska tekmovanja
V tem šolskem letu so učenci naše šole tekmovali 
na treh zgodovinskih tekmovanjih. Prvo 
tekmovanje je bilo na temo Izumi in odkritja. 
Udeležili smo se ga Marko Čuček, Aleksander 
Sužnik in Klemen Mesarec. Marko Čuček je prejel 
bronasto, Aleksander Sužnik srebrno, Klemen 
Mesarec pa zlato priznanje. Naslednje tekmovanje 
je bilo državno zgodovinsko tekmovanje na 
temo Slovenci od leta 1914 do 1941. Področnega 
tekmovanja smo se udeležili Sabina Markuš, 
Aleksander Živko, Marko Makovec in Klemen 
Mesarec. Aleksander Živko, Marko Makovec 
in Klemen Mesarec so prejeli srebrno, Sabina 
Markuš pa bronasto priznanje. Zadnje 
tekmovanje je bilo v Mariboru na temo Grški 
bogovi in junaki. Udeležili smo se ga Aleksander 
Sužnik, Mitja Lešnik in Klemen Mesarec. Vsi smo 
prejeli zlata priznanja.

Klemen Mesarec 8. b

Zaključna ekskurzija
8. razreda devetletke
V torek, 31. 5. 2005, smo se odpravili na 
zaključno ekskurzijo. Ogledali smo si grad v 
Slovenski Bistrici in botanični vrt v Mariboru. Iz 
Voličine smo se odpeljali ob 8. 00 uri. Žal nam 
vreme tudi letošnje leto ni bilo naklonjeno.
Najprej smo se odpeljali v Slovensko Bistrico 
na grad. Grad je bil zelo velik in lep, med 
njegovimi lastniki je bil tudi Ignac Matija Attems, 
za katerega ste zagotovo slišali pri zgodovini. 
Po gradu nas je vodila vodička Vesna in nam 
razdelila učne liste, katere smo po razlagi vodičke 
rešili. Prvi prostor, v katerega smo vstopili, je bila 
viteška dvorana iz baročnega obdobja. Dvorana je 
bila poslikana s čudovitimi freskami freskanta F. 
I. Flurerja, ki so nastale v 18. stoletju. Nato smo 
se odpravili v prostor, kjer smo si lahko pogledali 
obširno zbirko mineralov občin Slovenska 
Bistrica in Oplotnica. Ogledali smo si tudi zbirko 
fosilov, katerih vzorcev je približno 1600. Obiskali 
smo še sobo Antona Ingoliča, spominsko sobo 
Jožeta Tomažiča, razstavo rimske ceste od Celeie 
do Poetovie, Arkovo etnološko zbirko, zbirko 
molitvenikov, sobo praporov z dokumenti o 
izgnancih, razstavo petrolejk, zbirko lutk iz vseh 
koncev sveta v značilnih nošah, grajsko kapelo, 
Ančnikovo gradišče in poročno dvorano.
Nato smo se odpeljali v Maribor v botanični vrt. 
Botanični vrt je last Univerze v Mariboru. Ob 
vstopu v botanični vrt so nam tudi tam razdelili 
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učne liste. Videli smo veliko najrazličnejših rastlin: 
drevo Ginko – živi fosil, razne vrste smrek in 
jelk, sekvoje, ciprese, vrtnice, zdravilne rastline, 
rastline iz raznih koncev sveta. Šli smo tudi v 
skalnjak in k ribniku, v katerem je bilo mnogo 
žab. V botaničnem vrtu smo si še pogledali 
lovsko razstavo nagačenih živali.
Naša ekskurzija se je bližala h koncu. Sedli smo 
na avtobus in pot nas je vodila proti Voličini. V 
Voličino smo prišli ob 15. 00 uri. Ekskurzija nam 
je bila všeč, a je prehitro minila.

Natalija Ploj, 8. a/9

Zaključna ekskurzija 8. 
razredov osemletke
Osma razreda osemletke sta imela zaključno 
ekskurzijo 9. in 10. junija. Iz Voličine smo se 
odpravili ob 9. 30 uri. Vsi smo lepo pomahali 
Voličini in se veseli ter polni energije odpeljali, saj 
smo vedeli, da sta pred nami dva čudovita dneva. 
Na avtobusu je bilo zelo veselo.
Na poti smo si ogledali jedrski reaktor. Ustavili 
smo se v Planici. Veliko nas je prišlo na vrh 
skakalnice, bilo je res naporno, ampak želeli smo 
se fotografirati prav na vrhu. Zelo utrujeni smo 
se vrnili v avtobus in nadaljevali z vožnjo. Naša 
zadnja postaja tistega dne je bil mladinski hotel 
v Kranjski Gori in seveda prenočitev. V hotelu 
je bilo res super. Po večerji smo komaj čakali 
na zabavo. Sprva je bilo naše plesišče prazno, 
saj nihče ni upal plesati, ampak kasneje smo se 
vsi opogumili. Ob polnoči je bilo zabave konec. 
Vendar smo ostali budni vso noč. Ob sedmih 
zjutraj smo morali vstati. Pojedli smo zajtrk in 
nato nas je čakal rafting na Soči. Na raftingu je 
bilo odlično. Za našo varnost so poskrbeli fantje 
iz rafting kluba. Ko smo se podali v čolne, smo 
kar hitro ugotovili nizke stopinje vode, kajti 
bila je mrzla. Veslanje je bilo naporno. Bili so 
tudi padci v mrzlo vodo, zato ni bilo učenca, 
ki se ne bi namočil. Potem je še sledila vožnja 
z ladjo in kosilo na njej. Kapitan te ladje je bil 
res fantastičen, tako da smeha in dobre volje ni 
manjkalo. Naš dan se je počasi iztekal. Čakala 
nas je še vožnja domov. Med vožnjo je bilo na 
avtobusu neverjetno tiho. Kdo ve zakaj?

Gabrijela Ploj, 8. a

Izlet v zabaviščni park 
Gardaland
Na začetku šolskega leta smo podpisali slovesno 

obljubo, da ne bomo prižgali cigarete. Zveza 
slovenskih društev za boj proti raku nas je 
izžrebala in nagradila z izletom v zabaviščni park 
Gardaland. Izžrebanci smo bili Tomaž G., Jon 
K., Natalija P. in Monika T. iz osmih razredov 
devetletke. Spremljala nas je učiteljica Irena Fišer.
V petek, 20. 5. 2005, smo se z vlakom odpeljali 
v Ljubljano v Dijaški dom Ivana Cankarja, kjer 
smo prespali. V soboto zgodaj zjutraj smo se 
z avtobusi odpeljali v Gardaland. Na cilj smo 
prispeli ob 10. 30 uri. Tam smo se zabavali cel 
dan. Najraje smo se popeljali na adrenalinskih 
atrakcijah, kot so vlak smrti, Blue Tornado, 
prosti pad, 
Atlantida, 
vrteče se 
skodelice, 
top spin … 
Ogledali 
smo si 
tudi hišo 
strahov, 
ki pa ni 
bila tako 
strašna. S 
čolni smo 
se popeljali 
po džungli, 
kosili pa 
smo v 
restavraciji 
Aladin, kjer 
je bilo arabsko vzdušje.
Dan je prehitro minil, izmučeni smo se pozno 
ponoči vrnili v Ljubljano. Naslednje jutro pa smo 
prispeli v Maribor, kjer so nas že čakali starši. 
Izlet je bil super, želimo si še več takšnih izletov.

Monika Tuš, 8. b/9 in Natalija Ploj, 8. a/9

Zaključna ekskurzija 5. razreda v rudniku Mežica.
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Živim z naravo

Bil je lep sončen petek. 
Otroci iz vrtca Voličina 
smo se skupaj s svojimi 
starši odpravili na pohod 
v Dolge Njive.

Obiskali smo našo Špelo, 
pri kateri smo si lahko 
ogledali več živali, ki so 
našle pri Slaničevih topel 
dom. Na pohodu je bilo 
veliko zanimivega. Malica 
oz. pijača iz nahrbtnika 

je bila najboljša, saj smo se je lotili že pod prvim 
velikim drevesom, ki je dalo dovolj sence za vse 
nas.

Pohod so popestrili 
naši sončki s svojimi 
duhovitimi izjavami:
“ Mami, glej, meni se zdi, 
da mi majica rjavi.”
“Videli smo papige, 
velikega hudega psa, 

vodno želvo Piko in želvo Bibo, ribice, muco, 
kosmate kokoške, petelina, grlice in golobe.”

“Joj, glej, kako veliko 
kepo sladoleda mi je dala 
Jerica v taki mali kornet.”
“Jelka, nesi me, meni se 
ne da več hodit.”
“Želva v vodi?”
“Jelka, bremze ti ne 
deljao na šuhih.”

Utrujeni? Če smo bili utrujeni? Ja, malo že, ampak 
se je bilo vredno potruditi, saj smo si prislužili 
zlatega sončka za športno knjižico.

Lepote narav ustvarjamo tudi v naši igralnici.
Sončki iz enote Voličina

Veseli dnevi v vrtcu Selce
Hura, bili smo na izletu!
Prelepo petkovo jutro je bilo kot naročeno za 
naš izlet. S polnimi nahrbtniki smo skupaj s starši 
nestrpno čakali na avtobus. Zagledali smo krasen 
avtobus. Kaj mislite kdo je bil prvi na avtobusu, 
mi ali starši? Smeh in pesem sta odmevali na njem 

in že smo se ustavili v Podčetrtku. Prva postaja 
je bila namenjena 
ogledu nojev in 
drugih okrasnih živali. 
Joj, takšnih pisanih 
fazanov, pavov še 
nikoli nismo videli. 
Najbolj pa smo 
uživali, ko smo jahali 
ponija. In koliko zanimivosti je še sledilo. V 
čokoladnici smo se posladkali s čokolado. Izvedeli 
pa smo tudi, kako nastane čokolada. Dežela 
pravljic pa je bila 
polna skrivnosti in 
presenečenj. Pričakala 
nas je prijazna 
čarovnica in drugi 
pravljični junaki. V 
družbi črede jelenov 
in damjakov smo 
se na Jelenovem grebenu sladkali s sladoledom. 
Spoznali smo tudi, kako si lahko izdelamo 
keramično skodelico. Domov smo se vrnili veseli, 
utrujeni, polni doživetij in trdno prepričani, da 
bomo na izlet še šli.

Veseli vrabčkov dan
Tako smo poimenovali dan, ko 
smo v našem vrtcu praznovali. 
S pesmijo, igro in plesom 
smo se veselili z našimi “mini 
maturanti”, za dobro obložene 
mizice pa so poskrbeli naši 
prijazni starši. Spoznali smo se 
tudi z novimi prijatelji – otroci 
novinčki, ki smo jih prijazno 
sprejeli v naš krog “vrabčkov”. 
Povedali smo jim, koliko lepega 
bodo doživeli v vrtcu in da se že veselimo 
jesenskega druženja z njimi. Bilo jim je tako všeč, 
da sploh niso želeli domov. Naš vrabčkov dan 
je bil res vesel, saj je bilo na našem igrišču slišati 
otroški smeh do večernih ur.

Mini maturantje
“Mi smo mini 
maturantje
iz vrtca gremo vsi, v 
šolo bomo šli.
A prav nič se ne 
bojimo,
šole vsi se veselimo.”

Skupina vrabčki iz Selc

NAŠI NAJMLAJŠI
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Razredi naše šole se vam predstavljajo; kaj vse 
smo počeli in naredili.

1. a
Oh, kako smo se veselili prvega prihoda v šolo, a 
vendar nas je bilo vse kar precej strah. Še dobro, 
da sta nas za vzpodbudo prvi dan obiskala zajec 
in žabec ter v nas vzbudila tako prijetne občutke, 
da smo vse naslednje dni z veseljem prihajali v 
šolo. Na novo okolje v šoli smo se tako hitro 
privadili in spoznali, da bomo morali biti, ker 
nas je v razredu veliko, izredno potrpežljivi in se 
imeti zelo radi. Začeli smo z vajami in igricami, 
ki so to spodbujale in tako je začel nastajati 
projekt, ki smo ga poimenovali V krogu. Projekt 
izvajamo že vse leto in smo ga prenesli tudi 
na druge učence šole. Poleg tega smo vse leto 
počeli veliko zanimivega in zabavnega, naučili pa 
smo se tudi čisto resno učiti. V začetku šolskega 
leta nas je s svojim obiskom razveselil Modri 
medvedek. Obiskali smo gasilski dom in si tam 
nadeli prave gasilske čelade. To je bilo doživetje. 
Ob prvem snegu smo oblekli topla oblačila, vzeli 
sanke in uživali v zimskih radostih na bližnjem 
hribu. Zavedamo se tudi, kako pomembno je biti 
zdrav, zato smo v goste povabili tudi zeliščarko 
gospo Ireno Lenič. Sodelovali smo v projektu 
Knjigobube. Izdelali smo razredni plakat za 
natečaj, knjižničarka pa ga je poslala v Ljubljano. 
Tam je, izmed mnogo prispelih, bil izbran 
prav naš. Vse leto pridno sodelujemo tudi pri 
aktivnostih za ekošolo. Pravi korenjaki pa smo 
bili na plavalnem tečaju v Termah Ptuj, kjer smo 
osvojili zlate morske konjičke, najboljši plavalci pa 
celo bronastega delfinčka.

Skratka, vselej smo se trudili združiti prijetno s 
koristnim in tako preživeli lepo šolsko leto, ki je 
prehitro minilo, zato komaj čakamo že naslednje.

1. a razred z učiteljico Alenko Cvetko in 
vzgojiteljico Mojco Hrašovec

2. a devetletke
Prva in temeljna naloga v drugem razredu je bila 
naučiti se brati in pisati. To nam je uspelo.

Poleg obveznega programa se je v našem 
razredu dogajalo še mnogo drugega. Septembra 
smo obiskali glasbeno šolo v Lenartu in si v 
prostorih občine ogledali razstavo fotografij z 
naslovom Po Sloveniji in Istri. Oktobra nas je 
obiskal Modri medvedek in nas naučil plesati ples 
Petdeset medvedov. Novembra smo z lovcem 
Francem Ornikom obiskali domovanje nekaterih 
gozdnih živali. Najbolj zanimive so bile lisičine 
in jazbine. Decembra smo s člani zveze borcev 
imeli spominsko uro. Podrobneje smo spoznali 
partizansko bolnišnico Cafo. Aktivno smo 
začeli sodelovati v ekoprojektu; izdelovali smo 
ekokoše, pisali sestavke za ekostran in iz naravnih 
materialov izdelali novoletna darila za starše. 
Pripravili smo proslavo za starše in sodelovali na 
proslavi ob otvoritvi mansarde. Pripravili smo 
razredno razstavo, izdelovali novoletne voščilnice, 
krasili učilnico in poskrbeli za imenitno 
jelkovanje. Ker smo bili pridni, nas je obiskal 
dedek Mraz. Januarja in februarja smo se posvetili 
projektom, ki so potekali na šoli in v prvi triadi: 
ekoprojekt, državljanska vzgoja in Knjigobube. 
Ob kulturnem prazniku smo spominsko uro 
posvetili Francetu Prešernu. Marca smo izdelali 
skromna darilca za naše mame in sodelovali na 
proslavi ob materinskem dnevu. Aprila in maja 
se je nadaljevalo delo v projektih. Svoje delo smo 
predstavili na dveh razstavah v prostorih šolskega 
hodnika, učiteljice pa so naše izdelke ponesle na 
Brdo pri Kranju, kjer so jih predstavile še drugim 
šolam iz Slovenije in predstavnici iz Anglije. Za 
svoje delo smo bili pohvaljeni.
April in maj je čas tekmovanj. Tekmovali smo 
za Vego priznanje iz matematike. 4 učencem je 
uspelo osvojiti to priznanje. Izkazali smo se na 
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tekmovanju iz Računanje je igra in Cici vesela 
šola. Prejeli smo diplome za opravljeno delo v 
projektu Knjigobube. Borili smo se, da bi osvojili 
veliko modro medaljo Zlati sonček. To je uspelo 
vsem. Prav tako smo vsi osvojili bralno značko. 
Junija smo na ptujskem gradu poslušali pravljico 
Kraljična na zrnu graha, nato pa smo po celem 
muzeju iskali izgubljeno zrno. Hitro smo ga našli, 
tako da smo imeli še čas, da smo si izdelali ročno 
lutko. Na zaključni ekskurziji v živalskem vrtu in 
na letališču Brnik smo videli mnogo zanimivega.
Veliko časa pa smo posvetili medsebojnim 
odnosom, prijateljstvu, lepemu vedenju, 
upoštevanju razrednih pravil in skrbi za lepo in 
čisto okolje.

2. a razred devetletke
z razredničarko Silvo Potočnik

2. b – to smo mi
Mi smo 2. b, saj to že vsakdo ve.
Brati in pisati znamo,
vendar najraje se še igramo.

Matematika nam tudi gre,
kje predhodnik in naslednik je,
to že vsakdo ve.

Štejemo, računamo,
merimo, tehtamo,
tudi risati s šablono
že natančno znamo.

Mlaka, travnik, vrt in polje,
to ob igrišču in učilnici
naše učno je okolje.

Pridno raziskujemo, opazujemo
in radi se imamo,
včasih tudi skregati
se prav pošteno znamo.

Radi v krogu sedimo,
da si kaj novega sporočimo
in se tam ob težavnih dnevih
tudi umirimo.
2. b devetletke z razredničarko Simono Čuček

2. a osemletke
Prvega septembra smo se zbrali pred Osnovno 
šolo Voličina. Odšli smo v Jožefov dom. Tam 
nam je učiteljica pokazala našo učilnico. Učiteljica 
je rekla, kako se moramo obnašati. V novem letu 
smo se preselili v novo učilnico. Do naše učilnice 
vodi veliko stopnic. Naša učilnica je lepa in čista. 
V njej se vseh trinajst sošolcev dobro počuti in 
razume.

Simon S., Simon L., Uroš

Prvi dan smo se igrali in risali. Pouk smo imeli v 
Jožefovem domu. Na malico in k telovadbi smo 
hodili v šolo. Za malico so najboljši kosmiči. 
Dobro smo se imeli v Jožefovem domu. V novem 
letu smo se preselili v šolo Voličina. Prehoditi 
moramo veliko stopnic do naše učilnice.

Tilen, Mihael, Aljaž

3. a osemletke
Pouk v novem šolskem letu smo pričeli v 
prostorih Jožefovega doma. Ob prihodu v 3. 
razred smo bili zelo veseli, kaj kmalu pa se je 
začelo “pravo” učenje.
Že v mesecu septembru smo se odpravili na 
Zavrh, to je bil naš prvi športni dan. Tudi na 
Pikin festival v Velenju smo se odpeljali. Pred 
odhodom smo se naučili Pikino himno. V 
delavnicah smo si izdelali različne izdelke za 
spomin, ki smo jih lahko odnesli domov, hodili 
smo s hoduljami, se srečali in prepevali s čisto 
pravimi taborniki in jedli Pikine palačinke. Bilo je 
zelo zanimivo.
Tudi pri pouku nam ni bil dolgčas, saj smo se 



24. junij 2005

stran 10

PREDSTAVITEV RAZREDOV

radi učili, poslušali in tudi zabavali. Pouk smo si 
v oktobru popestrili še s kostanjevim piknikom. 
Prav tako smo se poskusili v vožnji z avtomobili. 
Sponzorji so nam omogočili, da smo se udeležili 
programa za preventivno vzgojo otrok v cestnem 
prometu.

Kmalu smo se začeli pripravljati na decembrsko 
srečanje s starši. Naš razred se je za starše 
močno potrudil. Pripravili smo zanimive točke, s 
katerimi smo pokazali kako plešemo, recitiramo, 
pišemo, igramo ... Starši, ki so se vsi udeležili tega 
skupnega druženja, so nas nagradili z močnim 
aplavzom. Sodelovali smo na prireditvi ob 
otvoritvi novih šolskih prostorov in se tudi na tak 
način predstavili v kraju.V mesecu januarju smo 
se iz prostorov Jožefovega doma preselili v novo 
učilnico v šoli. Te spremembe smo bili zelo veseli, 
zato smo z veseljem pomagali pri prenašanju 
naših stvari v novo učilnico.
Pri pouku smo izdelovali različne stvari: plakate, 
voščilnice, prve referate, stojalo za pisala, 
ekokoše, dekoracijo za razred, spominke, se urili 
v pisanju zgodb, sestavljali križanke in pesmice, 
veliko brali, spoznali nove likovne tehnike, 
veliko izdelovali iz odpadnih materialov, najraje 
pa računali in reševali matematične probleme. 
Boriti smo se začeli za “čisto prave” ocene. 
Sodelovali smo na različnih natečajih, največ na 
tistih, ki so povezani z varstvom našega okolja, 
saj se o odnosu do narave (in drugih ljudi) veliko 
pogovarjamo, zato smo sklenili, da s svojimi 
ravnanji – tudi s čistilnimi akcijami – želimo biti 
“ekofrajerji”. S pripravljenim plakatom o Španiji 
smo sodelovali na šolski predstavitvi držav EU, ki 
jo je organiziral naš šolski parlament. V februarju 
smo se vsi maskirali in uro slovenščine posvetili 
našemu pesniku Francetu Prešernu. Prav tako 
smo v tem mesecu izvedli še naravoslovni dan z 
naslovom Voda, kjer smo izvajali poskuse z vodo. 

V mesecu marcu smo ob prazniku mam pripravili 
darilca in sodelovali na proslavi . Ponosni smo 
tudi na naš razredni dosežek, ta je, da smo letos 
vsi dovolj brali in tako osvojili bralno značko.
Najbolj pa nam je ostala v spominu šola v naravi 
– plavalni tečaj, ki smo ga imeli na Ptuju v mesecu 
aprilu. Maja nas je na naravoslovnem dnevu o 
zdravju obiskala sestra Branka iz zdravstvenega 
doma Lenart, ki nas je poučila o negi zob in 
pravilni prehrani. Povedala in pokazala nam je 
marsikaj zanimivega in poučnega. Na zaključni 
ekskurziji smo si ogledali Lendavo in grad.
Nestrpno že pričakujemo počitnice in si želimo, 
da bi bile čim lepše. Veselimo pa se že tudi 
četrtega razreda in novih dogodivščin.

3. a z razredničarko Regino Harl

3. b osemletke
V šolskem letu 2004/2005 smo vstopili v 3. 
razred. Z mesecem septembrom smo ‘’nabasani’’ 
z energijo, novimi močmi začeli nabirati nova 
znanja pri vseh predmetih. Postali smo pravi 
matematiki, dobri bralci in pisci (še posebej dobri 
smo v pisanju pesmi). Tudi znanja pri predmetu 
spoznavanje narave in družbe znamo dobro 
uporabiti v vsakdanjem življenju. Prav tako 
smo postali zelo dobri mikroskopisti in izvajalci 
eksperimentov. Smo pravi mojstri pri oblikovanju 
gline, pri delu z mavcem, čopiči, barvice in 
voščenke pa rišejo že kar same od sebe.

Ha, ampak pouk ni potekal samo za zidovi naše 
učilnice. Kje pa! Dovolili smo si iti še veliko dlje.
V mesecu septembru nas je želja po srečanju 
z nagajivo Piko Nogavičko ponesla v Velenje, 
kjer smo se srečali z deklico Piko. V ustvarjalnih 
delavnicah pa smo si lahko izdelali vse kar nam 
je srce poželelo. Ker pa nas ima Pika Nogavička 
zelo rada in ker ve, da skoraj ni med nami otroka, 
ki knjige ne bi prebral, nas je v mesecu maju ob 
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koncu bralne značke obiskala tudi v Voličini. Da 
pa nam je Pika Nogavička resnično prirasla k srcu 
je tudi dokaz, da se je veliko Pik pojavilo na plesu 
v maskah, ki je potekal v prostorih telovadnice.
Kako dobri smo v petju, igranju na instrumente, 
kot dramski igralci, smo starše prepričali v 
mesecu decembru, na prednovoletni zabavi v 
okviru roditeljskega sestanka, ko smo pripravili 
pester program.
Prav tako se je zvrstilo kar nekaj športnih dni: od 
jesenskega krosa in peke kostanjev, pohoda po 
naši prekrasni Voličini in ‘’mokrih’’športnih dni v 
okviru šole v naravi. No, če smo že začeli, pa še 
nadaljujmo. Bili smo v šoli v naravi na Ptuju, kjer 
smo preživeli krasne in lepe trenutke. Ne bomo 
jih pozabili!
A veste, da smo v tem letu dobili tudi novo 
učilnico v mansardi naše šole? Krasna je! Da pa 
se v njej resnično dobro počutimo, jo ob vsakem 
prazniku in letnemu času primerno okrasimo.
V tem letu smo se trudili, da postanemo pravi 
‘’ekofrajerji’’. Da smo na dobri poti, smo dokazali 
s čiščenjem in skrbjo za čisto okolje, izdelavo 
ekokošev, sodelovanjem na natečajih, povezanih z 
varstvom našega okolja itd. Z izdelavo plakata o 
Portugalski smo sodelovali na šolski predstavitvi 
držav EU, ki jo je organiziral šolski parlament.
Veliko stvari smo našteli, lahko bi pa še veliko 
dodali. V glavnem, bilo je lepo in teh trenutkov 
ne bomo pozabili. Tako z lepimi trenutki počasi, 
delček po delček, sestavljamo mozaik našega 
življenja.
Zdaj pa si resnično zaslužimo počitnice! 
Odpočijte si tudi vi.

3. b razred z učiteljico Judito Bračko

4. razred
Tomaž res velik je za dva,
za dva mala Nicota.

Tadej po igrišču se podi
in se z Urošem lovi.

Katja, Kaja, Anja in Sabina
so res druščina fina.

Ines rada se uči, za odliko poskrbi.

Martin, Blaž res pridna sta,
rada nam pomagata.

Pri nas Nataliji sta dve,
prepoznamo jih obe.

Anja, Saška skrbni sta,
hranilnico redno obiskujeta.

Gabrijela, Larisa, Maja
hočejo velike postati, za to
bodo morale še malo počakati.

Nuša in Jerneja pišeta to
zgodbo, saj to bo za njuno
šolsko pogodbo.

Naša učiteljica frajerka je,
učne liste pripravlja vse.
Včasih nas pošteno skrega,
ko v razredu vlada zmeda.
Velikokrat pa nas rada ima
in to tudi pokazati zna.

Četrti razred priden je, učenci radi se učimo, a 
najbolj znani smo po tem, da radi se imamo.

4. razred z razredničarko
Mojco Vogrin-Pivljakovič

5. razred
Naš razred je lansko šolsko leto štel petindvajset 
učencev. Letos sta se nam pridružila dva nova 
sošolca. Naša razredničarka je Alojzija Rožman. 
Letos smo spoznali veliko novih učiteljev in 
predmetov, saj smo prestopili na predmetno 
stopnjo.
Tri dni po začetku šole smo se z našo 
razredničarko in učiteljem Danijem odpeljali v 
Tolmin v šolo v naravi. Tam smo ostali teden dni, 
veliko smo se naučili o naravi in o živalih. Med 
šolskim leto smo sodelovali pri marsikaterem 
projektu za ekošolo, pisali smo predloge za 
ekohimno in risali smo ekozastave.
Učenci smo se vključevali v različne interesne 
dejavnosti, kot so računalništvo, nogomet, 
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nemščina, likovni krožek, pevski zbor, folklora, 
namizni tenis, šolsko glasilo, lovstvo …V tem 
šolskem letu je potekal tudi turnir malega 
nogometa. Obiskovali in sodelovali smo na 
proslavah, ki so potekale v okviru naše šole. In 
najvažnejša pridobitev naše šole v tem letu je bila 
dograditev šolske mansarde, kjer smo pridobili 
nove prostore in tako uspešno zaključili leto 
2004.

Obiskali smo tudi ptujsko gledališče, v katerem 
smo si ogledali igro z naslovom Gregorjevo 
čudežno zdravilo. Imeli smo tudi nekaj športnih 
in naravoslovnih dni. Ob učenju in zabavi je čas 
hitro mineval in tako smo bili že sredi aprila. 
Sledile so prvomajske počitnice. V juniju smo 
imeli zaključno ekskurzijo. Pot nas je vodila na 
Koroško, kjer smo si ogledali rudnik Mežica 
in njeno okolico ter rojstno hišo Prežihovega 
Voranca.

5. razred z razredničarko Alojzijo Rožman

7. razred
Mi smo generacija, ki vsakdo jo pozna. Če 
kdo ne ve, kaj to zmeda je, kar k nam naj gre. 
Vse povprek kričimo, da učiteljem glavobol 
povzročimo. Najbolj sovražimo učenje, saj to za 
nas največje je trpljenje. Učitelji vsi se veselijo, 
ko naš razred zapustijo. Mi pač takšni smo, 
spremeniti se nameravamo. Kakšni letos smo bili, 
sedaj povedali vam bomo mi.
Kadrijan se sladko smeji, ko kakšno petico dobi.
Franci, zakaj za puncami oziraš se ti?
Gregor v oblakih živi, ko mimo njega kaka fejst 
punca prihiti.
Karmen na svojem stolu zmeraj sedi in ob naših 
norčijah se veselo smeji.
Eva, le kaj brez tvojih nasvetov bi mi?
Ko kakšen štos se v razredu zgodi, se naš Rok iz 
srca nasmeji.

Če učna ura mučna se nam zdi, jo naš David G. 
hitro popestri.
Dejan, zakaj igrišče tebi tako super se zdi?
Saša v našem razredu močno trpi, saj za njo 
preglasni smo vsi.
Tadej, ti pravi si as, saj knjige bereš kot da ne bi 
bil naš.
Tina, iz tvojih oči sama ljubezen gori.
Ko pred nami nerešen problem stoji, s svojo 
logiko Gašper rešiš ga ti.
Ines, pridna učenka si, zato vzgled si nam ti.
Mitja, naša svetla zvezda si ti, brez tebe izgubljeni 
mi bi bili.
Mihaela, zakaj vedno tako tiho si, da v zadrego 
spraviš nas ti.
Iris, včasih prav veselo zavriskaš nam.
Timoteju se vedno iz šole mudi, saj doma rad 
pred računalnikom sedi.
Nina vedno poskrbi, da v našem razredu nikoli 
dolgčas nam ni.
Matej, pravi golman za nas si, pa tudi učenje ti ne 
dela skrbi.
Davorin fusbaler pravi si in kondicija nikdar ti ne 
dela skrbi.
Amanda najbolj veseli smo mi, ko tvoja pesem 
med nami doni.
Simon, zakaj se vedno tebi zdi, da na računalniku 
svet stoji.
Čeprav v našem razredu pravi fakini smo mi, 
našega Mitja V. to nič ne skrbi.
David Z. se najbolj veseli, ko pri zgodovini kaseto 
gledamo mi.

Razredničarka naša si srčno želi, da super razred 
mi bi bili, zato dobre nasvete nam vedno deli. 
Učenje gor, učenje dol, mi vedemo se kot kakšen 
bataljon.
7. razred z razredničarko Zdenko Ekselenski
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8. a devetletke
Naš razred obiskuje 15 učencev.V razredu je 7 
fantov in 8 deklet, ki se med seboj razumemo.V 
letošnjem letu smo dobili novega sošolca Darka 
Felca. Konec novembra smo se učenci 8. a in 
b razreda odpravili v šolo v naravi. Z nami sta 
odšli razredničarki obeh razredov, to sta Irena 
Fišer in Nataša Glodež. V šoli v naravi smo 
bili v kraju Duh na Ostrem Vrhu. Bivali smo v 
šolskem centru Škorpijon. Bilo je zelo zabavno, 
saj smo počeli veliko stvari. Za novoletni program 
smo staršem predstavili naša doživetja iz šole v 
naravi. Pri predmetih matematika, slovenščina in 
angleščina smo se vse letošnjo leto delili v nivoje. 
V tem letu smo dobili še dva nova predmeta, to 
sta fizika in kemija, ki sta nekaterim delala veliko 
preglavic. A kljub našim težavam smo se vsi 
dobro znašli. Na zaključni ekskurziji smo obiskali 
grad v Slovenski Bistrici in botaničnen vrt v 
Mariboru. Izlet se nam je zdel kar v redu, kljub 
deževnemu vremenu.

Šolsko leto 2005/2006 bo naše zadnje skupno 
šolsko leto. Upamo, da bo leto uspešno tako, kot 
je bilo to.

8. a devetletke z razredničarko Ireno Fišer

8. a in 8.b razred devetletke v šoli v naravi.

8. b devetletke
Kmalu nas čakajo počitnice, ki se jih nekateri 
veselimo, drugi spet ne. Učenci 8. b devetletke 
smo se odločili, da vam opišemo leto, ki smo ga 
preživeli. To razburljivo leto se je začelo s prvim 
šolskim dnem, ko smo dobili dva nova učenca. 
To sta Monika Kajbič in Matej Čeh. Hitro sta se 
privadila na naš razred in kmalu začela uživati v 
družbi sošolcev. Najbolj smo si zapomnili šolo 
v naravi, ki smo jo preživeli v CŠOD Škorpijon, 
kjer smo uživali in iz sebe iztrošili kar nekaj 
energije. Veliko časa smo preživeli na svežem 
zraku in večernih zabavah. V šoli v naravi smo 
tudi zagodli učiteljicama, ki sta bolj malo spali. 
Glavni vzrok za premalo prespanih noči smo bili 
seveda fantje! Po petih dneh smo odšli domov 
in spet nas je čakalo učenje. Mesci so minevali in 
nabirale so se ocene. Ko se je pričela pomlad, se 
je tudi v našem razredu opazila ljubezen.

Sedaj na pragu počitnic se še trudimo, da 
dosežemo dobre ocene, ki bodo vplivale na 
naš uspeh. Vsi v razredu se strinjamo, da smo 
preživeli lepo šolsko leto.

8. b devetletke z razredničarko
Natašo Glodež

8. a
1. septembra 2004 se je za nas pričelo novo in 
hkrati tudi zadnje šolsko leto v Osnovni šoli 
Voličina. Naša razredničarka je že tretje leto 
zapored Irena Zgaga, nanjo smo se zelo navezali, 
kakor tudi drug na drugega, zato bo slovo še 
toliko težje.
Naš BORIS je plavih oči, blontnih las in je zmeraj 
za špas.
Ko se TAMARA zasmeji, od smeha crkavamo še 
mi.
NINA družbo zmeraj gor drži, saj se non stop 
reži.
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JERNEJ je pravi kavalir, večkrat nam da za pir.
GREGOR čelico ima, čeprav velik je za dva.
JASMINA se rada uredi, da fante okrog prstov 
vrti.
MOJCA v golu zmeraj stoji in žoge kot za šalo 
lovi.
Če kdo tršici teži, je to MARKO, ki vedno govori.
SABINA zjutraj vedno zaspi, ker zvečer pri 
fusbalu bedi.
ESTERA za fanti rada gleda, vendar ji že vse 
preseda.
GABRIJELA najboljše nogomet igra, saj nihče 
predriblat je ne zna.
KATJA cvili, kriči in vedno bedarije govori.
MATEJA na Gregorja kriči, ker ji on zmeraj teži.
MIHA se samo smeji, pa čeprav nič smešno ni.
GAŠPER na gileri sedi in vedno bolj na gas tiši.
BLAŽ nogomet dobro igra, zato premaga 
vsakega nasprotnika.

NAŠA TRŠICA pa vse to mirno prenaša in se 
vsaj ona lepo obnaša.

8. a z razredničarko Ireno Zgaga

8. b
Na šoli nas vsak pozna, saj smo klasa ena a. 
Prijatelji smo pravi, nihče nas ne ustavi. Zmeraj 
skupaj vsi držimo in drug drugemu nasvete 
delimo. Na novih stopnicah najraje sedimo 
in zato veliko stvari pretrpimo. Vse lepo 
pozdravljamo in se vam predstavljamo.
Igor vedno je taglavni, vsi stojimo v vrsti ravni. 
Kar on reče, to velja, nihče se z njim ne igra.
Tamara najbolj trpi, ko ves razred vice o 
blondinkah govori. Ne skrbi Tamara, saj bo, mi se 
radi hecamo.
Mitja super zna zapet, zato ima takšen naval 
deklet. Škoda le, da puncam povedati ne zna, da 
on le eno rad ima.
Klemen se s klarinetom ukvarja, zraven pa 

zgodovino ponavlja. Klemen tebi ni pomoči, ti 
rojen politik si.
Tadej nas zmeraj nasmeji, saj njega nikoli nič ne 
skrbi. Največji ti si as, ko na motorju pritiskaš na 
gas.
Alen najraje po igrišču se podi, saj žoga zanimiva 
se mu zdi. Le kje energijo dobiš, da tako malo 
sediš.
Taja zmeraj nas razvaja in z nasmehom nas 
obdaja. Da nam nikoli dolgčas ni, s svojimi 
pripombami poskrbi.
Marko najraje naklada in se s šalami ubada. Torej 
tvoja je beseda, ko v razredu vlada zmeda.
Toni tehnik je pravi, vse nam on popravi. Mi 
sploh hišnika ne rabimo, saj s Tonijem v red vse 
spravimo.
Primož zmeraj kaj novega si izmisli, saj ima zelo 
bujne zamisli. Ko kaj ne gre tako, kot si želimo, se 
s Primoževo pomočjo hitro nasmejimo.

Monika je zmeraj glasna, brez nje vsaka ura bi bila 
dolgočasna. Najraje te imamo, ko se nasmejiš, saj 
celi razred prebudiš.
Mitja včasih na vse pozabi in se prepusti zabavi! 
Rap ga zmeraj pomiri, ko ga kdorkoli razjezi.
Jernej brez računalnika je izgubljen, za tipkovnico 
in miško on je rojen. Kadar CD-jev si zaželimo, 
samo k Jerneju pohitimo.
Alexa najraje imamo, ko česarkoli mi ne znamo. 
Zmeraj nam je vsem na voljo, da nas spravlja v 
dobro voljo.
Učiteljica naša nas razveseli, ko nam reče, da 
pridni smo bili. Učiteljica hvala vam za vse, vi ste 
naše sončece.
To smo mi, junaki pravi! Kmalu morali se bomo 
raziti in vsak po svoji poti iti. Vemo, da se nikoli 
ne bomo pozabili, saj smo najlepše trenutke 
življenja skupaj prebili.

8. b z razredničarko Ireno Pernat
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Pri zobozdravniku
Nekega dne mi je mama rekla, da greva naslednji 
dan k zobozdravniku. Bilo me je strah. Ponoči 
nisem mogel spati. Zjutraj me je mama zbudila. 
Opozorila me je, naj si umijem zobe. Odpravila 
sva se na avtobus. Pripeljala sva se v Lenart, 
mama mi je kupila robčke. Prišla sva v ambulanto, 
čez deset minut naju je poklicala zobozdravnica. 
Strahoma sem se usedel na stol. Pogledala mi je 
zobe. Nato me je ponovno naročila 24. junija. Po 
končanem pregledu sva se z mamo odpravila na 
avtobusno postajo. Pripeljal je avtobus. Odpeljali 
smo se proti domu. Sedaj me ni več strah it k 
zobozdravniku.

Klemen Ozmec, 3. b

Saška Kolarič in Anja Vrabl, 4. r.

Učenci 7. r.

Pri zobozdravniku
Čez noč me je začel boleti zob. Zjutraj sva se z 
mamo odpravila k zobozdravniku. V čakalnici sva 
dolgo čakala. Nato me je poklicala medicinska 
sestra. Usedel sem se na stol. Zobozdravnica 
Sabina je vzela klešče, stisnil sem pesti in zoba ni 
bilo več v mojih ustih. 
Tako je bilo, ko sem prvič obiskal zobozdravnika.

Žiga Živko, 3. b

Katja Polanec, 8. b/9

Športni dan
V petek je bil zelo lep in sončen dan. Imeli 
smo pohod. Pohod smo imeli razredi razredne 
stopnje. Videli smo vse polno domačih živali. 
Hodili smo ob travnikih in gozdu. Potem smo 
se ustavili in malicali. Ko smo se najedli, smo se 
postavili v vrsto in odkorakali naprej. Videli smo 
tudi ribnik. Šli smo mimo mojega dedka in tete 
ter mimo Mihaela. Tam smo videli psa. Bil je velik 
in pameten. Videli smo tudi mojo mamo, ki je 
delala. Nato smo se vrnili v šolo in odšli na kosilo 
ter k pevskemu zboru. Ta pohod mi je bil zelo 
všeč.

Maja Rojs, 2. a

Življenje
Življenje moraš čutiti,
življenje moraš ljubiti!

V življenje moraš verjeti,
življenje moraš živeti!

Nikoli ti ne sme biti vseeno,
ker življenje je samo eno.

Nina Valenta, 5. r.

Moj kamen
Moj kamen je modre barve. Prinaša mi srečo, zato 
je čudežen. Shranjena ga imam v prav posebni 
škatlici. Zelo je majhen. Je skoraj trikotne oblike. 
Imam ga rada. Vsak dan si ga ogledujem. Bolj 
ga gledam, lepši je. Čuvam ga, da ga ne izgubim. 
Čeprav je majhen, mi pomeni veliko.

Špela Ekselenski, 3. b
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Moj kamen
V nedeljo popoldne sva se z mamo odpravila na 
sprehod. Med potjo sem zakričal: “Mama, poglej 
kakšen kamen!” Mama se je ustavila in pogledala, 
kako je lep. Kamen je odložila ob cesti. Nato sva 
odkorakala kakšna dva metra naprej in ta kamen 
se je počasi kotalil za nama. Jaz sem se ustavil, 
takrat pa sem zagledal, kako se blešči. Bil je 
bleščeč in lep. Najraje bi ga vzel s seboj, a mama 
ni pustila. Bližal se je večer. Morala sva se vrniti 
domov. Tega dogodka ne bom pozabi.

Klemen Ozmec, 3. b

Simon Breznik, 5. r.

David Golob, 7. r.

Na ptujskem gradu
Imeli smo naravoslovni dan. Pot nas je vodila 
na Ptuj. Ko smo prispeli, smo si najprej ogledali 
mesto Ptuj. Nato smo odšli do gradu. V gradu 
smo poslušali pravljico Kraljična na zrnu graha. 
Potem smo si ogledali muzej in iskali zrno 
graha. Videli smo različno pohištvo, slike in 
različne prostore. Našli smo zrno graha, ležalo 
je v princeskini sobi na majhni blazini. Ogledali 
smo si tudi prostor, kjer so nekoč shranjevali 
orožje. Ko smo si ogledali muzej, smo se vrnili 
v prostor, kjer smo imeli nahrbtnike. Potem smo 
dobili barvice in izdelovali smo naprstne lutke. Po 

končanem opravilu smo si še privoščili sladoled. 
Domov nas je odpeljal avtobus. Bilo je zanimivo.

Nataša Brunčič, 2. a/9

Jožek Zorko, 5. r.

Moj kamen
Nekega dne, ko sem se sprehajal po cesti, sem 
v jarku našel kamen. Ta kamen je bil nekaj 
posebnega. Kamen je sijal kot sončni žarki. Zdel 
se mi je tako lep, zato sem ga vzel domov. Ko 
sem si ga ogledoval, sem opazil, da je nenavadne 
oblike. Bil je v obliki srčka. Kamen sem pobarval 
z redečo barvo in na njega napisal imena 
prijateljev, ki jih imam rad. Sedaj mi ta nenaveden 
kamen krasi sobo.

Klemen Ahmetovič, 3. b

Na ptujskem gradu
V sredo, 1. 6. 2005, smo se z avtobusom odpeljali 
na ptujski grad. Prispeli smo ob 9. uri. Najprej 
smo si ogledali mesto Ptuj. Potem smo šli na 
grad. Posedli smo se v sobi. Poslušali smo mirno 
glasbo in zgodbo. Zgodba se je imenovala 
Kraljična na zrnu graha. Potem smo zrno graha 
iskali po celem gradu. Na koncu smo naredili 
naprstne lutke in šli na sladoled ter domov.

Karin Petko, 2. a/9
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Intervju z učiteljico slovenščine 
Ksenijo Trinko
V zadnji številki Šolarčka smo vam pripravile 
intervju z učiteljico slovenščine Ksenijo Trinko. 
Za to šolsko leto je to vse. Upam, da ste ga 
uspešno zaključili. Počitnice so pred vrati, 
maksimalno jih izkoristite.

Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice?
Rada sem med ljudmi, sploh med mladimi in 
otroci. Zmeraj ti popestrijo dan, ti povedo kaj 
zanimivega in te nasmejijo. 

Ali bi raje opravljali kakšen drug poklic?
Ne. Čeprav sem želela študirati tudi psihologijo. 
Toda moja odločitev - študij slovenščine - je bila 
prava.

Kdaj ste prvič stopili pred učence? Vas je bilo 
strah?
Pred učence sem prvič stopila v tretjem letniku 
študija, ko smo opravljali pedagoško prakso. 
Strah me ravno ni bilo, spremljal me je le občutek 
neugodnega razpoloženja. 

Ali vam je ostalo v spominu kaj nepozabnega 
v času vašega poučevanja?
Vedno se bom spominjala lanske dvodnevne 
zaključne ekskurzije z osmim razredom. Skupaj 
smo preživeli res čudovit izlet, poln smeha, 
veselja, zabave, plesa … Ob takih priložnostih 
se učenci in učitelji družijo v bolj sproščenem 
vzdušju in se bolje spoznajo. 

Kakšen je bil prvi vtis ob prihodu na našo 
šolo?
Najprej me je že navdušil kraj, saj dobiš občutek, 
da je tu življenje bolj umirjeno. Razlikuje se od 
mestnega vrveža, ki sem ga navajena. Šola (in 
ljudje) pa so prijazni, sproščeni, nasmejani.

Kaj počnete v prostem času?
Rada berem knjige, poslušam glasbo in gledam 
filme. Sploh knjige in filmi morajo biti zelo dobri, 
da me pritegnejo s svojo vsebino, “potegnejo 
vase”, da pozabim na vse ostalo. Za sprostitev 
tudi hodim na sprehode in se vozim s kolesom. 
Drugače pa se najbolj zabavam v družbi svojih 
najbližjih, družine in prijateljev.

Kaj vam je pomembno v življenju?
Najpomembneje je, da si zdrav. Pa da te 

obkrožajo ljudje, ki te imajo radi in ti njih. 
Človekov notranji mir, ki je tako težko dosegljiv. 
Sonce, ki ti prinaša smeh, srečo in veselje. Pa 
oddih od vsega in da najdem čas samo zase.

Ali želite kaj sporočiti učencem naše šole?
Naj čim bolj izkoristijo proste trenutke s tistimi, 
ki jih imajo najraje. Naj si ustvarijo nepozabne 
spomine o ljudeh, stvareh, dogodkih, kajti ti 
ostanejo zavedno del njih.

Ksenija Trinko

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

Horoskop ribi
Naj hrana mehiška hrana
Naj pijača kokakola
Naj pevec Joe Cocker

Naj igralka Angelina Jolie
Naj igralec Robert Redford

Film Hladni vrh
Knjiga Nina
Barva rdeča

Naj  kraj Primošten
Številka 2

Naj  dogodek diploma

G., E., J., T., 8. a
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Počitniška križanka

VODORAVNO

1. Človek, ki raziskuje globine morja
7. Sladica, s katero se poleti posladkamo, ohladimo
8. Stoječa,slana voda,  kateri se kopamo največkrat poleti.
11. Perilo, ki ga uporabljamo pri kopanju
12. Čas, ko ležimo na soncu

NAVPIČNO

2. Na njej rastejo kokosi
3. Dooolg izlet v tuje kraje
4. Čas, ko sonce zahaja
5. Prevozno sredstvo na morju
6. eloš cenoK (beri nazaj)
9. Kraj na obali, kjer se ljudje sončijo
10. Letni čas, ki se bliža

Križanko je pripravila: Barbara Sužnik, 5. r.
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Trači
Pozdravljeni še v zadnjih tračih. Mateja. S in Alen 
K. (oba iz 8. razreda osemletke) sta spet skupaj. 
Amanda S. (7. razred) je v Stanka Č. (8. b devetletke). 
Tina K. (7. razred) pa ima veliko oboževalcev. Med 
njenimi sošolci so to Gašper K., David G. in Gregor 
B. Gašper T. pa najde svoje fantazije v Tamari F., 
njena sošolka Taja L. pa se ne more odločiti med 
Blažem Ž., Jankom T. in Mitjo V. Tajin brat Mitja 
L. pa je že tri leta v Moniko T. To so bili zadnji trači 
letos, med počitnicami pa vam želimo veliko vročih 
dogodivščin.

M.S.M.

Glasbene novičke
Gabry Ponte je bil rojen 20. aprila 1973 
v Torinu kot Gabrielle Ponte. Glasbeno 
kariero je začel bolj za šalo kot zares, 
vendar se je že kmalu z zasedbo Eiffel 65 
zavihtel na sam vrh glasbenih lestvic. Po 
uspehu z zasedbo Eiffel 65 se je Gabry 
Ponte lotil še samostojne kariere in leta 
2001 izdal prvenec Got To Get (Don 
Don Don), ki je na mah osvojil srca 
obiskovalcev diskotek. Velikim 

uspešnicam Time To Rock, Geordie, De Musica 
Tonante in The Man In The Moon je sledil še 
prvi samostojni album z naslovom Gabry Ponte. 
Po vsesplošni evropski evforiji zaradi skladbe 
Dragostea Din Tei (katere verzijo za projekt 
Haiducii je prispeval tudi Gabry) je letos izšel 
drugi album Dottor Jekyll and Mister DJ, s 
katerega je snel uspešnici La Danza Delle Streghe 
in Figli Di Pitagora. Trenutno je njegova najbolj 
poslušana pesem Depends on you.

Aleksander Živko, Mitja Grajfoner, 8. b


