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Evropski dan jezikov
26. septembra je bil evropski dan jezikov, ki ga 
praznujemo od leta 2001, ko je Svet Evrope 
proglasil evropsko leto jezikov. Ta dan je postal 
imenitna priložnost, da poudarimo pomen znanja 
in učenja jezikov; pripomoremo k poznavanju in 
upoštevanju vseh evropskih jezikov; omogočamo 
in spodbujamo znanje in učenje slovenskega 
jezika znotraj domovine in izven nje.
26. september nas spomni, v kako jezikovno 
raznolikem svetu živimo, in kako pomembno 
je znanje jezikov v življenju posameznika in v 
skupnosti. Vemo, da je proslavitev evropskega 
dneva jezikov v naših vrtcih in šolah postala že 
ena vsakoletnih aktivnosti.

Nina Vuzem, 9. a

Zaključna ekskurzija 9. 
razredov
V petek, 30. septembra, smo se učenci devetih 
razredov odpravili na zaključno ekskurzijo. 
Zjutraj smo ob sedmi uri krenili na pot proti 
Gorenjski.

Prvi postanek smo imeli v Trojanah, kjer smo se 
najedli slastnih krofov. Nadaljevali smo vožnjo 
v smeri Domžal in Brnika. Ustavili smo se na 
našem letališču Brnik. Imeli smo srečo, saj smo 
lahko opazovali letala pri pristanku in vzletu. 
Nato nas je pot vodila do Vrbe, kjer se je rodil 
pesnik France Prešeren. Tam smo si ogledali 
njegovo rojstno hišo. V Vrbi smo se sprehodili 
do lipe, kjer je rad posedal Prešernov oče. Tudi 
mi smo si tam malce odpočili. Sledil je ogled 
Blejskega jezera. Tam smo malicali in se sprehajali 
ob tem čudovitem jezeru. Nadaljevali smo vožnjo 
do soteske Vintgar. To sotesko je oblikovala reka 
Radovna. Po njej smo se sprehodili in občudovali 
naravo. Sprehodili smo se tudi do izvira reke 

Save. Vožnjo smo nadaljevali v smeri Kranjske 
Gore, natančneje do Rateč. Tam smo se povzpeli 
do vrha skakalnice velikanke v Planici. Izmučeni 
smo se odpeljali do našega prenočišča. Sledila je 
večerja in po večerji nepozabna zabava. Noč je 
zelo hitro minila. Zjutraj nas je čakala naporna 
vožnja do Primorja. Povzpeli smo se na gorski 
prelaz Vršič, kjer smo lahko opazovali Julijske 
Alpe. Sledila je vožnja mimo Kobarida, Tolmina, 
Nove Gorice in Ajdovščine vse do Izole. V Izoli 
smo se sprehajali in kopali v slovenskem morju. 
Odpravili smo se v Portorož na vožnjo z ladjo. 
Videli smo lepo slovensko obalo. Ko se je začelo 
mračiti, smo se odpravili proti domu.
Ta izlet je bil zelo lep in nepozaben. Izvedeli in 
videli smo veliko novega. Imeli smo tudi srečo z 
vremenom, saj nas je oba dneva grelo sonce.

Tamara, Nina, Jasmina, 9. r.

Teden otroka
Kaj je “Teden otroka”?
Teden otroka je program Zveze prijateljev 
mladine Slovenije. Temelji na obeleževanju 
Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 
priznala Generalna skupščina Združenih narodov, 
Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in 
Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef  pa 
sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne.
Danes je TEDEN OTROKA projekt ZPMS, ki 
se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru 
in traja 7 dni. V tem času se organizirajo različni 
prostočasni in razvedrilni programi za otroke v 
vseh večjih krajih po Sloveniji, v javnost pa se 
preko medijev posredujejo sporočila otrok, ki jih 
pripravi ZPMS na podlagi sklepov Nacionalnega 
otroškega parlamenta in povzetkov ugotovitev 
iz Analize klicev na TOM, telefon otrok in 
mladostnikov.
V letošnjem tednu otroka je bilo opozorjeno na 
to, da ima vsak otrok, kakor je zapisano v drugem 
členu Konvencije o otrokovih pravicah, pravico 
do drugačnosti. Ima pravico, da vsi organi oblasti 
ter vsi, ki delajo z otrokom ali zanj, jamčijo s 
Konvencijo priznane pravice brez kakršnegakoli 
razlikovanja, ne glede na raso, barvo kože, spol, 
jezik, veroizpoved, politično ali drugo prepričanje, 
narodno, etnično ali družbeno poreklo, 
premoženje, invalidnost, rojstvo ali kakršenkoli 
drug položaj otroka, njegovih staršev ali 
zakonitega skrbnika. V tretjem členu Konvencije 
pa je zapisano, da morajo biti otrokove koristi 
glavno vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi 
z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi 
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zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, 
upravni organi ali zakonodajna telesa.

(Povzeto po zapisu mag. F. Hočevarja,
predsednika Zveze prijateljev mladine Slovenije)

Eva Fras in Tina Katan, 8. a

Knjižni kviz
V torek, 4. oktobra, sva se z učiteljico Matejo 
Karneža udeležila zaključka slovenskega 
knjižnega kviza v Ljubljani. Na ta zaključek je 
prišlo 60 izžrebanih učencev iz vse Slovenije.
Z učiteljico sva se v Ljubljano peljala z vlakom. 
Ko sva prispela v Ljubljano, sva odšla v 
Slovensko mladinsko gledališče, kjer so imeli 
govor ga. Nada Pavšer, načelnica oddelka Mestne 
občine Ljubljana za predšolsko vzgojo, šolstvo in 
šport, g. Slavko Pregl, predsednik Društva bralna 
značka Slovenije in ga. Tilka Jamnik iz Pionirske 
knjižnice, enota Knjižnica Otona Župančiča. 
Nato smo si ogledali gledališko predstavo Kekec. 
Predstava je bila zelo duhovita. Po končani 
predstavi smo imeli kratek pogovor z igralci, ki 
so nastopali v predstavi. Sledil je obisk Televizije 
Slovenija (TVS). Tam je bilo snemanje televizijske 
oddaje ob zaključku kviza, ki so jo prenašali na 
drugem programu Televizije Slovenije.
Vesela, da sva se lahko udeležila tega zanimivega 
srečanja, sva se z učiteljico v poznih popoldanskih 
urah vrnila na Štajersko.

Mitja Lešnik, 8. a

Tehniški dan
V torek, 4. 10. 2005, je na naši šoli potekal 
tehniški dan.Ta dan smo namenili pogovoru o 
lesu. Učenci smo bili razdeljeni v skupine. Vsaka 
skupina je opravljala svoje delo. V eni izmed 
skupin so učenci in učenke izdelovali izdelke 
iz lesa. Najprej smo se pogovarjali na splošno 
o lesu. Nato smo ugotavljali vrste lesa. Pred 
začetkom smo se posvetovali, kako bo potekalo 
delo in o varnosti pri delu oziroma, kako skrbimo 
za varnost pri izdelovanju izdelkov iz lesa. 
Učiteljica Irena Pernat nam je povedala, kako naj 
bi izdelovanje izdelka potekalo, in kako bi naj 
izdelek izgledal. Začelo se je izdelovanje izdelkov 
s pomočjo načrtov. Izdelali smo ragljo, stojali 
za svinčnike in opore za knjige. Med potekom 
dela so nekateri reševali tehniške liste, drugi 
pa so izdelovali izdelke. Na začetku se je vsem 
zdelo delo zelo težko,  sčasoma pa je postalo 
lažje oziroma enostavnejše. Čas je tekel in izdelki 
so bili kmalu končani. Na koncu smo še jih 
predstavili. 

Naslednja skupina se je z učiteljico Zdenko 
Ekselenski odpravila v gozd. Z nami je šel tudi 
gozdar iz Lenarta, gospod Laspaher. Spremljala 
ga je psička Brina. Slišali smo glas motorne žage. 
Njegov kolega nam je pokazal, kakšno opremo 
imajo gozdarji. Imajo sekiro, s katero označujejo 
drevesa, katera bodo podrli. Seveda morajo imeti 
tudi zaščitno čelado in zaščitne slušalke. Podrl je 
dve drevesi, ki sta bili bolni. Ti drevesi je razrezal 
na majhne kolobarje. Na tleh je bilo veliko 
podrasti, od praproti pa do gob. Največ je bilo 
majhnih gobic. Videli smo, kako lastniki gozdov 
označijo mejo. Veliko stvari smo fotografirali, 
med njimi tudi pomlajevanje gozdov. Ko smo s 
poučnim ogledom končali, smo odšli proti šoli. V 
šoli smo razstavili vse, kaj smo nabrali v gozdu. 
Tako je potekal naš tehniški dan. 

Nika Mihelič in Barbara Sužnik, 7. a

Razstava malih živali
V četrtek, 6. 10. 2005, smo imeli naravoslovni 
dan. Ogledali smo si razstavo malih živali 
v Mariboru. Izpred šole smo se odpeljali z 
avtobusom. Videli smo različne živali. Najmanjše 
živali so bili pajki. Največja žival je bil konj. Tam 
so bile tudi druge živali: zajci, kokoši, petelini, 
morski prašički, race in golobi. Razstava je bila 
zanimiva. Najlepša žival mi je bil zajec. Živali so 
bile zaprte v kletkah. Po ogledu razstave smo 
malicali in se igrali. Zadovoljni z ogledom smo se 
po končani predstavi z avtobusom odpeljali proti 
Voličini.

Aljaž Sternad, 3. a

Jesenski kros
Verjetno veste, da so jeseni razni krosi. Tudi na 
Poljanah so letos organizirali občinski kros. Krosa 
so se udeležili: Blaž Mesarec (tek na 500 m), 
ki je dosegel 6. mesto v kategoriji mini pionirji 
B; Saška Kolarič (tek na 500 m), ki je dosegla 
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3. mesto v kategoriji mini pionirk B; Barbara 
Sužnik (tek na 1000 m), ki je dosegla 1. mesto v 
kategoriji mlajših pionirk A in Kristina Egghardt 
(tek na 1000 m), ki je dosegla 2. mesto v kategoriji 
starejših pionirk A. Kros se je pričel ob 16. uri.
Vsi tisti, ki smo na cilj pritekli prvi, smo se 15. 
oktobra udeležili medobčinskega krosa. Tudi ta je 
bil na Poljanah. Dosegla sem kar dober rezultat. 
Uvrstila sem se na 14. mesto. Vseh tekmovalk 
je bilo 45. Tekle smo na 1000 m. Prvih šest je 
dobilo medaljo (za 4., 5. in 6. mesto so prejele 
spominsko medaljo).

Tako so potekali jesenski krosi. Pa še ena 
zanimiva vest, 23. oktobra je bil Ljubljanski 
maraton. Tisti, ki ste se ga udeležili, vam čestitam 
za dosežene rezultate. Na koncu še povabilo 
vsem, ki radi tekate, da se nam pridružite pri 
interesni dejavnosti tek, ki je vsak ponedeljek po 
8. učni uri.

Barbara Sužnik, 7. a

Delovanje šolskega krožka 
Rdeči križ
Člani Rdečega križa na naši šoli smo Suzana, 
Vesna, Nina, Darja ter Davorin. Krožek imamo 
vsakih štirinajst dni in vsak mesec obravnavamo 
posamezne teme. Mentorica tega krožka je Irena 
Fišer. Pri tem krožku učenci spoznavamo pomen 

in naloge RK in s tem seznanjamo ostale učence. 
Spoznavamo tudi pomen zdravega življenja in 
pomen krvodajalstva. Delamo z viri in urejamo 
panoje na hodniku, po želji 
učitelja posamezne teme tudi 
predstavimo v razredih ali 
na razrednih urah. V mesecu 
septembru smo obširno 
predstavili na našem panoju 
temo Teden boja proti 
kajenju. V oktobru pa bo naša 
tema Teden boja proti raku, 
alkoholizmu in narkomaniji.

Suzana Emeršič, 9. a

Čarovnik Marlizz
Voličino je obiskal čarodej. Čarovnik Marlizz se 
s tem poklicem ukvarja že 25 let. Doma je na 
Ptuju. Pokazal je veliko čarovnij. Na začetku trike 
s kartami, kasneje z živalmi. Na oder je povabil 
otroke in odrasle ter z njihovo pomočjo marsikaj 
začaral. Pričaral je opico Vilija, zajčke, golobe in 
morskega prašička. Njegova psička Marička ga je 
ubogala na njegove ukaze. Tudi plesala je z njim. 
Eno izmed gledalk je prosil, če se uleže na mizo, 
nato je umaknil škatli, ki sta podpirali mizo. Miza 
je stala brez podpore. Svojo asistentko je dvignil 
v zrak, kjer je tudi ostala. Na koncu so se otroci 
slikali z Vilijem. Vstopnina je bila malce draga, a 
misliva, da je predstava bila vredna ogleda.

Špela Slanič in Samanta Žvajker, 7. a
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Intervju z defektologinjo Tino 
Grkinič
Kako bi našim bralcem predstavili svoj 
poklic?
Moje delo je, da pomagam otrokom, ki imajo 
težave pri branju, pisanju, računanju oz. učenju 
nasploh.

Zakaj radi opravljate svoj poklic?
Ker me veseli delo z otroki, in ker sem vesela, da 
otroci radi prihajajo k meni.

Kaj vam pomeni delo z otroki?
Otroci so nekaj posebnega, vsak je po svoje 
zanimiv in rada vidim, kako jim zažarijo oči, ko 
pridem po njih in jim pomagam odpravit tiste 
težave, ki jih ovirajo.

Kaj najraje počnete v prostem času?
Gledam televizijo in berem knjige.

Ste kdaj razmišljali o svoji sanjski deželi?
Da, to je nekje, kjer je vse leto toplo in kjer je 
morje.

Misel, ki vas spremlja skozi življenje.
Živi vsak dan, kakor da je tvoj zadnji.

Za odgovore se vam iskreno zahvaljujemo.
Monika K., Natalija P. in Damjana K., 9. r.

Anketa
Na kaj vse vas spominja 
jesenski čas?

Borut Slanič iz 
2. a devetletke: 
“Mene jesen 
spominja na 
zrelo sadje in na 
sadovnjak. Jeseni 
nabiram kostanje, 
čeprav jih potem 
ne jem. Rad igram 

nogomet. Mami pomagam pri jesenskih opravilih. 
Meni se jesen zdi v redu.”

Katja Pavlas iz 
2. a devetletke: 
“Jesen me 
spominja na 
trgatev, na obiske 
pri sorodnikih, ki 
jim pomagamo pri 
delu, na kostanjev 
piknik, žetev in 

zrelo koruzo. Jeseni doma pomagam kositi travo 
in grabljam listje. Vsak dan jem kostanje in skupaj 
z botrom trgam koruzo.”

David Malek iz 
3. a osemletke: 
“Mene jesen 
spominja na zrelo 
grozdje, zrele 
kostanje, pripravo 
na zimsko in 
jesensko spanje in 
na očetov rojstni 

dan. Jeseni v šoli delamo figure iz kostanjev. 
Doma pa se odpravimo po nakupih jesenskih 
oblačil. V prostem času zunaj igram nogomet. 
Letos doma tudi pleskamo predprostor.”

Špela Kocbek iz 
3. a osemletke: 
“Jesen me 
spominja na 
moj rojstni dan, 
odpadno listje, 
jabolka, žetev in 
trgatev. Jeseni 
pobiram zrelo 
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sadje in začne se pouk. Zaradi tega sem vesela. 
Doma se tudi igram z bratom.”

Blaž Mesarec iz 
4. b osemletke: 
“Jesen me 
spominja na gobe, 
nogomet, šolski 
kros, odpadlo 
listje, pobiranje 
pridelkov in sadja 
(grozdja, jabolk, 

hrušk …), pri čemer tudi pomagam. In seveda na 
peko kostnjev.”

Ina Pivljakovič iz 
4. b osemletke: 
“Jesenski čas 
me spominja na 
trgatev, poslušanje 
glasbe v topli sobi 
in začetek pouka 
in s tem začetek 
učenja ter pisanja 

domačih nalog. Jeseni gledam veliko risanih 
filmov, grem na rojstni dan k bratrancu in se 
gibljem v naravi, ki jo krasijo jesenske barve.”

No, pa sva le dobili odgovore na vprašanje. 
Upava, da tudi vas jesenski čas razveseljuje. Do 
prihodnjega meseca pa adijo!

Barby S. & Barby B., 7. a

Zgodbe o živalih
Metulji
Metulji so najbolj raznovrstne žuželke na svetu. 
Čeprav je zaradi krhke strukture organizma skoraj 
nemogoče najti njihove popolne fosilne ostanke, 
pa za metulje velja, da so se na pot evolucije 
postavili nekako pred dvesto ali celo več milijoni 
let. Dolga doba razvoja je tem žuželkam prinesla 
spremembe tako v izgledu kot tudi v številčnosti. 
Tako se danes naš planet ponaša s približno 
150.000 vrstami metuljev, živečih po vsem svetu.
Za metulje velja, da je njihov življenjski ciklus 
sestavljen in štirih stopenj (jajčece, ličinka 
oziroma gosenica, buba in odrasel osebek) 
oziroma je za njihov razvoj značilna popolna 
preobrazba. Po parjenju, ki je prava paritvena 
predstava, olepšana s pisanimi barvami in 
začinjena s privlačnimi kemičnimi snovmi, ležejo 
oplojene samice metuljev skorajda brez izjeme 

jajčeca na rastline, ki bodo v naslednji stopnji 
predstavljale hrano za gosenice, ki se (po nekaj 
dneh) prigrizejo iz jajčec.

Obdobje gosenice velja pri večini metuljev za 
najdaljše in najintenzivnejše obdobje v življenju. 
Gosenice vse svoje življenje namreč preživijo sila 
preprosto: žrejo listje in druge rastlinske dele (od 
tod njihov sloves kot škodljivci), rastejo in se ob 
tem zaradi silnega povečevanja telesne teže tudi 
večkrat levijo. Ko gosenica popolnoma doraste 
in začuti, da je napočil čas za naslednji korak, si 
poišče primerno mesto na rastlini. Postopoma in 
z vztrajnim zvijanjem nato gosenica še zadnjič 
sleče svojo kožo in dokončno otrdi v oklep 
(bubo). Pod posebno zaščitno oblogo nastalo 
med zabubljenjem se nato prično dogajati številne 
spremembe, katerih rezultat je viden, ko se razvije 
iz bube odrasel 
metulj. Končni 
rezultat preobrazbe 
ni prav nič podoben 
svojim prejšnjim 
oblikam in se ponaša 
z dvema paroma kril, 
ki so takoj po rojstvu 
še nerazvita, kratka 
in mehka, se pa hitro 
povečajo in po nekaj 
urah tudi utrdijo. 
Tako je nekdanje 
jajčece pripravljeno 
na prvi polet, na lov za hrano ali za partnerskim 
metuljem. Obustne okončine metuljev sestavljajo 
dolg rilček za sesanje tekočin. Hranijo se s 
cvetnim nektarjem, pri čemer uporabljajo rilček, 
ki ga, kadar ga ne potrebujejo, zvijejo pod glavo.
Nasplošno so metulji dnevni, živobarvni in imajo 
kijaste tipalnice. Metulje lahko pri živahnem 
letanju opazujemo spomladi in poleti.

(povzeto po reviji BIM BAM, številka 9)
Gregor Brdnik, 7. a
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Polžja brata
Živela sta dva brata polža. Prvemu je bilo ime 
Edi, drugemu pa Sam. Skupaj sta odraščala. 
Nekega večera je Edi prišel pozno domov. Mama 
ga je vprašala: “Kje si bil? Z očetom sva te 
čakala z večerjo.” Edi je odgovoril: “Oh, vreme 
je krivo.” Mama je rekla: “Kaj pa je z njim? Saj 
ne dežuje več.” Edi se je branil: “Promet je kriv. 
Pa saj vseeno. Lačen sem.” Mama mu odvrne: 
“Z očetom sva prinesla velik list solate. Večino 
sva pustila, vendar je brat vse pojedel, zato ni nič 
ostalo. Žal, prej bi prišel in jedel bi okusen list.” 
Tako je Edi moral lačen v posteljo.
Zato si vsi lačni zapomnite: “Kdor prej pride, prej 
melje.”

Barbara Sužnik, 7. a

Klavdija Vogrin, 4. a

Narobe Pepelka
Živela je deklica po imenu Pepelka. Imela je 
tri hudobne sestre. Vse tri so hodile v disko, 
kjer so bile zagledane v fanta, ki je vrtel glasbo. 
Neke noči so imeli tekmovanje v vrtenju glasbe. 
Sodelovala bi rada tudi Pepelka, a ni imela plošč 
in kaset. Prikazali sta se Rdeča kapica in babica s 
polno košaro kaset. Dali sta jo Pepelki, ki je takoj 
začela vrteti pesmi. Fant, ki je to priredil, se je 
zaljubil vanjo. Ura je bila polnoč, zato je morala 
domov. Izgubila je kaseto. Fant jo je našel in hotel 
to deklico za ženo, da bi skupaj vrtela glasbo. Vse 
tri sestre so ga hotele za moža, vendar je hitro 
ugotovil, da kaseta pripada Pepelki.

Alex Fras, 3. b

Kaj bom, ko bom velika
Ko bom velika, bom trgovka. Delala bom v 
trgovini z oblačili, igračami in s čevlji. Rada bom 
delala z ljudmi. Pomagala jim bom izbirati in 
svetovati pri oblačilih. Svoj poklic bom opravljala 
vestno in z veseljem.

Manja Balaj, 3. b

Kaj bom, ko bom velik
Ko bom velik, želim biti policaj. Delo policaja 
mi je všeč, ker lovi lopove, katere tudi aretira. Vsi 
policaji imajo modro uniformo, lisice, pendrek in 
pištolo. K njihovem delu spada tudi usmerjanje 
prometa. Vozijo se z avti ali motorji. Opravljanje 
njihovega dela ni mačji kašelj, biti morajo zelo 
pogumni.

Alex Fras, 3. b

Slonova žoga
Nekoč je živel slon in nekega dne je zaslišal 
droben glas. Stekel je proti njemu in zagledal 
majhno žogico. Žogica je zavpila, slonček, reši 
me. Slon se je sklonil in pobral žogo iz vode. 
Žogica se mu je zahvalila in od takrat sta bila 
dobra prijatelja.

Klemen Škof, 3. a

Muca Lola
Nekega večera je mala muca Lola spala v objemu 
svoje mame. Naenkrat zasliši ropot. “Mami, 
mami, strah me je!” je zavpila Lola. Toda mama 
se ni zbudila. “Bom pa sama pogledala, kaj se 
dogaja.” je rekla Lola.
Vse bolj in bolj se je slišal ropot. “Gotovo nisem 
več daleč,” je pomislila. Naenkrat je zagledala 
miško. Sprva sta se obe prestrašili. Nato pa se 
je Lola opogumila: “Pozdravljena, jaz sem Lola. 
Kako je tebi ime?” “Jaz sem pa Minka,” ji je 
odgovorila miška. Lola se je še dolgo pogovarjala 
z Minko. Sploh ni slišala, da je že zapel petelin. 
“Sonce je že vzšlo!” je nenadoma kriknila Lola. 
“Daj, ostani še malo,” jo je nagovorila Minka. 
“Naj bo,” in spet sta se začeli pogovarjati. Nato 
je Lola odhitela domov. “Lola, vrnila si se! Sploh 
nimaš pameti! Kako smo te iskali!” je zaskrbljeno 
govorila mama. Zaradi zamude je bila kaznovana, 
teden dni ni smela zapustiti hiše.
Od takrat naprej se Lola vedno pravočasno vrne 
domov. Saj si je zapomnila nauk “Osel gre samo 
enkrat na led.” Pa tudi z miško se ne druži več, saj 
je vse to zakuhala ona. 

Špela Slanič, 7. a
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Veseli oktober v vrtcu Selce in 
Voličina
Mesec oktober je bil za otroke, ki obiskujejo naša 
vrtca, zelo zanimiv, poln doživetij, ustvarjalnosti 
in veselja. Pa ne samo za otroke, tudi za njihove 
starše, ki so se radi vključevali v ponujene 
dejavnosti.
Prvi teden v oktobru je potekal teden otroka z 
geslom VSAK OTROK IMA PRAVICO DO 
DRUGAČNOSTI. Dejavnosti v okviru tedna 
otroka smo razvrstili na ves mesec oktober, saj 
smo mnenja, da nas misel tega gesla spremlja vsak 
dan.

Izvedenih je bilo veliko različnih dejavnosti, 
pri katerih so otroci zelo uživali in izražali 
svojo ustvarjalnost. Otroke sta obiskala slikarja 
Kondrad Krajnc in Martina Golija. Z njunim 
vodenjem so otroci risali, slikali. Nastale so prave 
otroške umetnije. Pripravili smo tudi razstavo.
Na obisku je bil tudi policist. Otroci so bili 
najbolj veseli, ko so raziskovali policijsko vozilo. 
Spoznali so tudi, kako je treba poskrbeti za svojo 
varnost v prometu. 

Prav prijetno pa je bilo poslušati otroški smeh v 
gozdu ob nabiranju kostanjev. Nekaj kostanjev 
so prinesli še starši in tako smo imeli skupni 

kostanjev piknik. Nekateri starši so pridno pekli 
kostanje, vsi pa so skupaj z otroki ustvarjali iz 
naravnega materiala. Dišeči kostanji so vsem 
prijetno teknili.

Veliko navdušenje pri otrocih je naredi tudi tekač 
Damjan Rojko. Otroci so se nad tekom zelo 
navdušili. Pa tudi knjižničarka Darinka Čobec 
je otroke zelo razveselila. Še posebej, ker jim je 
pripovedovala lepo pravljico in jim prinesla kup 
knjig, ki si jih sedaj lahko izposojajo.
17. oktober pa je bil za otroke prav poseben dan. 
Z avtobusom so se odpeljali v Maribor na ogled 
lutkovne predstave Pavliha. V prihajajočih dneh 
pa se bodo  srečali še z gasilci.

To pa še zdaleč ni vse. Lotili smo se še teme o 
drugačnosti malo na drugačen način. Potovali 
smo na različne celine in spoznavali njihovo 
raznovrstnost in različnost. Najprej smo z Jurijem 
Murijem  obiskali Afriko. To je bilo naše prvo 
srečanje z vročo celino. Spoznali smo afriški 
deklici Hudo in Adeso iz knjige Otroci sveta, 
nekaj dni preživeli v plemenu Masajev in se igrali 
v puščavi. V njej smo gradili peščene domove in 
oaze za afriške živali. Izdelali smo si glasbila in 
zaplesali ob afriških ritmih. Bili je čudovito. Še 
pred zimo pa potujemo v Ameriko.
Dolgega časa v naših vrtcih tako ne poznamo. 

Vrtec Voličina in Selce
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EKOSTRAN            ZABAVA

Šolska akcija zbiranja 
izrabljenih tonerjev, kartuš in 
trakov - šol. leto 2005/2006

Zakaj zbiranje izrabljenih kartuš?
• Lahko se ponovno napolnijo.
• So surovina za izdelavo novih izdelkov.
• Se strokovno uničijo ali deponirajo.

Z recikliranjem je mogoče končno količino teh 
odpadkov zmanjšati kar za 80%!
Vsak lahko pripomore k ohranjanju okolja!!!

Kako akcija poteka?
1. V posebne zabojnike v šoli ZBIRAMO:
• izrabljene tonerje za laserske tiskalnike ter
  fotokopirne stroje;
• kartuše za inkjet tiskalnike ter
• trakove za matrične tiskalnike in fakse.

2. Upoštevamo napotke za zbiranje:
• Zbiramo originalno prazno odpadno embalažo.
• V zaboj jo odložimo NERAZSTAVLJENO v 
  originalni embalaži ali v plastični vrečki- dobro
  zaprto.
• Zapisali bomo ime proizvajalca in artikla.
• Polne zabojnike izpraznijo - zastopnik podjetja.

3. Po odvozu:
• Izbrano se stehta, sortira, preveri pravilnost
  priloženega seznama.
• Ovrednotenje zbranega po veljavnem ceniku.

4. Dobro je tudi vedeti:
• Za najbolj zanimivo zbiralno mesto si lahko 
  razred prisluži izlet.
• Razred, ki bo zbral največ (kar se teže tiče)
  in razred z najatraktivnejšo zbirno točko si bo 
  prislužil izlet .
• Zbiramo sredstva.

Informacije o akciji najdete na spletni strani:
http:/ekologic.bitea.si  ali http:/www.ekosola.si.

Koordinatorica projekta Ekošole: Regina Harl

Šolski trači
Pestre so prve ocene in pestro je tudi v ljubezni.
Kar nekaj časa sta bila par Tina K. iz 8. razreda in 
Jon K. iz 9. b. Tina je z njim končala, ker ji je všeč 
drug fant. Tino osvaja Tomaž J. iz 9. a. Damjana 
K. iz 9. b še vedno vztraja pri Alešu H. iz 9. a. 
Stanko Č. iz 9. b je vprašal Kajo T. iz 5. razreda. 
Sedaj sta par.
Monika T. iz 9. b je zavrnila Mitjo L. iz 8. razreda, 
ki pa ima neznano oboževalko v 9. razredu. 
Tamara A. iz 4. b je zaljubljena v Blaža R. iz 8. 
razreda. Kratek čas sta bila par Amanda S. iz 8. r. 
in Davorin K. iz 9. a. Hodila sta tudi Eva F. iz 8. 
razreda in Davorin P. iz 9. a.
Amorjeve puščice kar zadevajo. Nas pa zanima, 
kako bo, ko se bodo “ptički ženili”!

*Zvezdica in Miki*

Eminem
Rodil se je v Detroitu. Živel je samo z mamo, 
očeta ne pozna. Živela sta skromno življenje, ker 
ji delo ni preveč dišalo. V otroštvu ga je včasih 
grdo zanemarjala, kar se še spominja danes. 
Večkrat o tem poje tudi v svojih pesmih. Po 13. 
letu je začel drugače gledati na življenje. Začel 
je odraščati in skrbeti sam zase. V šoli ni veljal  
za posebnega bistroumneža. Bil pa je izreden 
raper. Opazil ga je Dr. Dre, ki ga je popeljal v 
svet glasbe. Zaradi svojega hitro vzkipljivega 
temperamenta ima neprestano težave s policijo. 
Danes velja za zelo dobrega raperja. V njegovih 
pesmih se 
med drugim 
prepleta 
tudi 
življenjska 
tematika. 
Izdal je 
že veliko 
albumov in 
sodeloval 
z znanimi 
črnskimi 
raperji. 
Preizkusil 
se je tudi 
kot igralec. 
Zaigral 
je glavno 
moško vlogo v filmu 8 milj. Zaradi nevsakdanjih, 
izzivalnih in posebnih besedil so njegove pesmi 
veliki hiti.

*Spely*





PRI USTVARJANJU GLASILA SMO SODELOVALI: novinarji: Monika Kajbič, Natalija Ploj, Damjana Krajnc, Andrej Sterniša, 
Gregor Brdnik, Barbara Sužnik, Špela Slanič, Samanta Žvajker, Barbara Babič, Katja Domanjko, Tina Katan, Eva Fras, Stanko Čuček, 
Bernarda Kurnik, Nina Vuzem, odgovorna urednica: Nina Vuzem, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prof., prepisovanje 
literarnih strani: Tadeja Knuplež, računalniško oblikovanje: Dani Sajtl. ŠOLARČEK IZHAJA VSAK ZADNJI  ŠOLSKI DAN 
V MESECU. BREZPLAČNO GA DOBI VSAKA DRUŽINA, KI IMA OTROKE V OŠ VOLIČINA OZIROMA V VRTCU, 
DELAVCI IN UPOKOJENI DELAVCI ŠOLE, VSI SPONZORJI, OBČINA LENART IN ZAVOD ZA ŠOLSTVO OE MARIBOR.


