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38. Šalamunov memorial
V petek, 28. oktobra, smo učenci naše šole imeli 
športni dan. Popoldan ob 15. uri smo se odpeljali 
v mariborsko dvorano Tabor.
V dvorani Tabor je potekal 38. Šalamunov 
memorial. Tekmovali so gimnastičarji s celega 
sveta. Nam najbolj priljubljena gimnastičarja sta 
bila Aljaž Pegan in Mitja Petkovšek. Gimnastičarji 
so se potegovali za nastop v finalu. Tekmovali 
so na parterju, preskoku, drogu, dvovišinski 
bradlji, bradlji, obročih in konju z ročaji. Naša  
gimnastičarja sta bila zelo uspešna. Ker smo bili 
zvesti navijači, smo ob koncu prireditve dobili 
manjša darila. Na prireditvi smo zapeli pesem 
gospodu Miru Cerarju, ki je prav na ta dan 
praznoval rojstni dan.

Športni dan je bil za nas prijeten dogodek. 
Upamo, da bomo na naši šoli doživeli še več 
takšnih zanimivih športnih dnevov.

Nina Vuzem, Vesna Klobasa
in Bernarda Kurnik, 9. r.

Šolsko občinsko tekmovanje v 
malem nogometu
V sredo, 9. novembra, je bilo šolsko občinsko 
tekmovanje v malem nogometu. Udeležila se ga 
je tudi ekipa naše šole. Tekmovanje je potekalo 
v Benediktu. Uspeh, ki smo ga dosegli, je bil kar 

dober, kajti uvrstili smo se na drugo mesto. Sprva 
smo igrali z Osnovno šolo Benedikt, ki smo jo 
premagali z rezultatom 3 : 0. V drugi tekmi smo 
bili prav tako zmagovalci, kajti z Osnovno šolo 
Sv. Ana smo odigrali 5 : 2 v našo korist. Nato 
sta iz tekmovalne skupine v Lenartu prišle dve 
najboljši ekipi. To sta bili OŠ Sv. Trojica in OŠ 
Lenart. OŠ Sv. Trojica je igrala za tretje mesto z 
domačo ekipo, s katero je izgubila 2 : 1. Nazadnje 
je še sledil finale. V finalu pa se je pomerila naša  
šola z OŠ Lenart. Ko je sodnik odžvižgal konec 
tekme, smo se razšli z rezultatom 1 : 2. Zmagala 
je OŠ Lenart. Tako je prvo mesto zasedla OŠ 
Lenart, drugo mesto je pripadalo nam, tretje 
mesto so si priigrali učenci OŠ Benedikt, četrto 
mesto pa je pripadlo OŠ Sv. Trojica.

Za konec pa je še tukaj seznam igralcev, ki so 
zastopali našo šolo: Stanko Čuček, Tomaž Jurša, 
Tomaž Greifoner, Samo Rožmarin, Mitja Lešnik, 
Davorin Slanič, Matej Pulko in Blaž Roškar.

Mitja Lešnik, 8. a

Noč čarovnic
Z mamo in prijatelji smo se v nedeljo, 30. 
oktobra, odpravili na ogled Prekmurja. Komaj 
smo čakali, da si ogledamo Grad na Goričkem in 
spektakel Noč čarovnic.
V popoldanskih urah smo se pripeljali na 
Goričko. Avto smo pustili na parkirišču in se s 
“ čarovniškim” avtobusom popeljali do vhoda, 
kjer se je zbiralo mnogo čarovnic in obiskovalcev. 
Ob potku so gorele bakle, v bližini je stal slamnat 
grad kot igralo za otroke. Otroci so cel dopoldan 
izrezovali buče, v katerih so gorele sveče in mi 
smo si jih lahko ogledali. Medtem ko smo se 
sprehajali po začaranem gozdu, so na stojnicah 
čarovnice ponujale pečene kostanje, koruzo, 
kruh z zaseko in s česnom … Bilo je okusno. 
Kasneje so se na odru pojavili gostje z Bleda, ki 
so bili oblečeni v srednjeveška oblačila, plesali 
so srednjeveške plese, se mečevali, streljali z loki 
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in še kaj. Potem je bilo na vrsti glavno dejanje; 
ulovili so čarovnico, jo zaprli v ječo in ji sodili ter 
zažgali na grmadi, in ko je čarovnica gorela pozno 
v noč, so izvedli še ples okrog grmade. Sledila je 
nora zabava s Čuki, ki je trajala vse do polnoči. 
Bilo je nepozabno.

Utrujeni in polni čudovitih vtisov, smo se 
odpravili proti domu. Po štirikratnem iskanju 
poti iz začaranega gozda, smo končno zagledali 
kažipot za Mursko Soboto. Veseli in srečni, da 
smo na pravi poti proti domu, smo čarovniško 
zakričali : “Drugo leto se vrnemo!!!”

Andrej Sterniša, 7. a

Obisk PGD Voličina
V četrtek, 20. 10. 2005, smo obiskali Prostovoljno 
gasilsko društvo Voličina (PGD Voličina). 
Ustanovljeno je bilo leta 1936, tako da deluje že 
69 let. Ustanovitelji so bili ljudje – vaščani, ker so 
se bali za svoje premoženje. PGD Voličina šteje 
60 članov. V KS Voličina deluje še PGD Selce.

Učenci 3. a osemletke

Jubilejne 20. Maistrove 
prireditve na Zavrhu
V petek, 18. novembra, so na Zavrhu potekale 
jubilejne 20. Maistrove prireditve. Ob tej 
priložnosti je Turistično društvo Rudolf  Maister 
Vojanov iz Zavrha prejelo potomko najstarejše 
trte na svetu in jo ob prisotnosti župana občine 
Maribor, g. Borisa Soviča, župana občine Lenart, 
g. Ivana Vogrina, in drugih visokih predstavnikov 
posadilo ob Maistrovem razglednem stolpu. To 
je že 50 potomka posajena v Sloveniji, 15 pa jih 
je zunaj meja naše države. Vsaka potomka ima 
tudi svojega skrbnika. Za potomko na Zavrhu bo 
skrbel g. Rojs.
Visoki predstavniki so ob prisotnosti slovenske 
vojske položili venec k Maistrovemu spomeniku. 

Kulturni program se je nato nadaljeval v 
dvorani na Zavrhu. Prireditve, na katerih je 
nastopilo precej mladih, se je udeležil tudi OPZ 
Voličina pod vodstvom Anite Grajfoner Petrič. 
Osrednji del programa je izvedla Srednja živilska 
šola Maribor z multimedijsko predstavitvijo 
pomena generala Rudolfa Maistra Vojanova. Pri 
soustvarjanju Maistrovih prireditev na Zavrhu sta 
imela poleg turističnega društva in Občine Lenart 
pomembni vlogi profesor Aleš Arih in magister 
Marjan Toš. Ob letošnjih Maistrovih prireditvah 
pa ne moremo mimo osrednjega gosta, ministra 
za šolstvo in šport, g. Milana Zvera, ki je zbranim 
spregovoril nekaj besed o pomenu Maistrovih 
odločitev in dejanj.

Dani Sajtl
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Intervju z učiteljico športne 
vzgoje Petro Cvikl
Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice 
športne vzgoje?
Za poklic učiteljice športne vzgoje sem se 
odločila, ker obožujem šport, rada imam delo z 
otroki in verjamem, da šport pomaga razvijati 
človeka v vsestransko harmonično celoto.

Kako je potekalo vaše šolanje?
Na kratko: od 1. do 4. razreda sem obiskovala OŠ 
Martin Konšak v Mariboru, ostale štiri razrede 
pa na OŠ Voličina. Nato sem srednješolsko 
šolanje nadaljevala na Drugi gimnaziji Maribor, 
visokošolsko pa na fakulteti za šport v Ljubljani.

Kaj vam pomeni šport?
Pomeni mi nujo za zadovoljno in zdravo življenje.

Na kaj ste v življenju najbolj ponosni?
Ne izpostavljam nobene posamezne stvari 
oz. dosežka. Vsak dan poskušam biti na nekaj 
ponosna.

Mislite, da je življenjska pot zapisana v 
zvezdah ali si jo ustvarjamo sami?
Mislim, da je vsak svoje sreče kovač.

Je kaj takega, ki bi na sebi ali v svojem 
življenju spremenili?
Ne, saj sem sedaj srečna.

Kaj je za vas sreča?
Biti z ljudmi, ki jih imam rada, delati stvari, ki me 
veselijo in biti zdrava.

Ste že kdaj obiskali vedeževalko?
Ne.

Vaš življenjski moto?
Bodi kar si, uresniči svoje sanje, tvegaj.

Monika K., Natalija P. in Damjana K., 9. r.

Anketa v 4. a razredu
No, moram reči, da je zunaj že prava zima, zelo 
je mrzlo in zapadel je prvi sneg. Zanimalo me je, 
kako se učenci 4. a. razreda pripravljajo na zimski 
čas.

Aleksander Grajfoner: “Na zimo se pripravim 
tako, da poletna in jesenska oblačila zamenjam 
z zimskimi (pomaga mi mama). Poiščem tudi 
smuči. Z atijem priskrbiva drva in pograbiva listje. 
V zimskem času se veselim božiča in novega 
leta.”

Katja Pulko: “Za zimo si pripravim topla 
oblačila, ki sem jih  zamenjala z jesenskimi 
oblačili. Pripravim si tudi vse, kar potrebujem za 
igro na snegu. Ko bo zapadlo dovolj snega, se 
bom sankala, smučala, kepala in se pri tem zelo 
zabavala.”

Zanimalo me je tudi,  kaj učenci  počnejo v 
prostem času.

Žan Majerič: “V prostem času igram 
računalniške igre, gledam televizijo, se 
sprehajam in se igram družabne igre (ponavadi z 
bratrancem). Ker imam brata, se včasih pretepava 
(za šalo seveda) in si tako krajšava čas.  S prijatelji 
igram nogomet in se vozim s kolesom.”

Marilena E. Agapito: “V prostem času gledam 
televizijo, kolesarim in se igram s punčkami. 
Včasih gram tudi na obisk k sosedi. Večkrat 
pišem pesmi in zgodbe. Zdaj, ko se bliža zima, pa 
bom verjetno ves prosti čas preživela na snegu, 
kjer se bom sankala in smučala.”

Zanimivo, kaj vse učenci počnejo v prostem 
času. Verjetno  vi prosti čas preživite drugače, saj 
se vsak zabava po svoje. Do naslednjič vas lepo 
pozdravljam.

Barbara Sužnik, 7. a
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Lisica in lisjak
Nekega jutra se je lisica zbudila zelo lačna in ni 
vedela, kaj bi zajtrkovala. Poklicala je svojega 
brata, kajti spomnila se je, da je pred časom 
opravil zelo tvegan lov.
“Bratec, bratec!” je rekla lisica. “Prosim, draga 
sestra?” ji je odgovoril lisjak. “Ali se spomniš, 
kako si prišel na bližnjo kmetijo in ukradel ter 
pojedel slastnega zajca?” ga je vprašala. “Seveda 
se spomnim, kako se ne bi!” je dejal. Lisica je 
svojega brata vrtela okrog prsta in vse to samo 
zato, da bi lahko prišla na bližnjo kmetijo. Lisica 
mu je obljubljala vse, kar ji je prišlo na misel. 
Nato mu je rekla: “Dragi brat, tako se zmeniva, 
ti daš meni načrt, jaz pa tebi polovico zajca.” 
Lisjak se temu predlogu ni mogel upreti. Lisica 
ga je tako omamila s svojimi sladkimi besedami, 
da ni opazil prevare. Lisjak ji je povedal: “Sestra, 
zelo dobro poslušaj! Vstopi skozi preluknjano 
ograjo tik ob gozdu. Kmetijo čuva hud pes in 
če te dobi, se ti ne piše dobro. Zraven boš vzela 
kost, da ga boš pretentala.” Lisica se je razveselila 
načrta. Lisjak je še dodal: “Največ časa ti bo vzelo 
odpiranje kletk. Pri tem bodi zelo pazljiva.” Lisica 
se je odpravila in si v glavi ponavljala načrt. Za 
njo je neopazno šel njen brat in slišal, kako je 
govorila: “ Nič ne boš dobil, dragi brat.” Tako ga 
je ujela v past. Lisjak je počakal in takrat, ko je 
lisici skoraj že uspelo, ji je preprečil, da bi izvršila 
načrt. Zagrozil ji je, naj ga nikoli več ne poskuša 
pretentati, drugače bo …
Lisica in lisjak sta ostala prijatelja. Lisico je izučilo 
in od takrat sta si zaupala vse ter nikoli več nista 
prevarala drug drugega.

Katja Lampreht, 7. a

Prispela sem, a glej ...
Nekega sončnega dne sem se odločila, da pojdem 
na visok oblak, od koder bom videla vse strani 
neba. Poiskala sem najvišjo lestev in pričela se 
je moja dogodivščina. Plezala sem in plezala ter 
tako prišla na velikanski oblak. Stopila sem nanj 
in videla sem veliko majhnih bitij, ki so se veselo 
igrala. Od začudenja sem onemela. Nikoli si 
nisem mislila, da na oblaku kdo živi. Tudi majhna 
bitja so se z začudenjem spogledovala. Prišel je 
največji med njimi in me vprašal, od kod sem 
prišla. Nisem vedela, kaj naj mu odgovorim. 
Rekla sem, da sem s planeta Zemlja. Povedal mi 
je zgodbo, kako so prišli na ta oblak. Pogovarjali 
smo se, dokler ni bil čas za kosilo. Rekla sem jim, 
da bom še prišla. Poslovili smo se in sem odšla. 
Pot nazaj se mi je zdela dolga. Ko sem prispela 

nazaj, na moje začudenje, mame ni bilo v kuhinji. 
Začelo me je že skrbeti. In v tistem trenutku 
se je prikazala mama ter se začela opravičevati. 
Povedala mi je, da ji je zmanjkalo solate, zato je 
šla v trgovino. Ko sem pojedla, sem spet odhitela 
na oblak. Tam so me že čakali moji novi prijatelji. 
Odslej smo se igrali vsak dan in se pri tem 
odlično zabavali. Tako sem našla nove prijatelje.

Anja Vrabl, 5. r.

Tjaša Polanec, 4. b

Ljubezen
Ljubezen je nekaj prečudovitega in nekaj 
posebnega. Ljubezen je kot nežna sapica, ki 
zapiha, in ko odneha, še vedno čutiš njen dotik. 
Dotakne se te nežno, vendar njenega dotika ne 
moreš ubiti in ne izbrisati. Ljubezen se rodi, 
vendar težko umre. Ne vem, kako je to mogoče. 
Če pa se ljubezen izbriše ali umre, se rodi nova. 
Mislim, da je že vsak občutil, kaj je ljubezen. 
Toda vsak čaka na tisto pravo ljubezen, ki ostane 
v nas. Ljubezen je čustvo, ki ga ne vidimo, 
ampak le občutimo. Ljubezen povezujemo z 
marsičem. So razne stvari kot so rdeča barva, 
rdeča vrtnica ali srce, ki je rdeče in polno ljubezni. 
Ljubezen čutimo, ko smo zaljubljeni. Ljubezen 
čuti mati do svojih otrok in obratno. Ljubezen 
čutimo tudi do ostalih svojih bližnjih. Ljubezen 
je nekaj posebnega in nepozabnega, zato se ji 
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ne izmikajte. Ko se ji boste enkrat popolnoma 
predali, si boste želeli, da tega občutka ne bi nikoli 
pozabili. Pri srcu vam bo zelo toplo in ne boste 
potrebovali zimskih puloverjev, temveč samo 
občutek ljubezni. Lepo je ljubiti in biti ljubljen.

Katja Lampreht, 7. a

Medvedki
Medvedki so se igrali v lepem sončnem dnevu. 
Nekega dne je prišel velikan in jih pojedel. 
Medvedki niso vedeli, kaj naj storijo. Spomnili so 
se, da morajo vpiti na pomoč. Ko so začeli vpiti, 
je začelo velikana tako žgečkati, da jih je izpljunil. 
Tako so pretentali velikana in bili so rešeni. 
Medvedki so se spet veselo igrali.

Goran Levanič, 3. a

Ati
Atija boljšega kot si ti,
na svetu tem ni.
Zato te rada imam,
in te nikomur ne dam.

Zvok
Kuža laja, muca mijavka,
kakšen zvok imaš pa ti?
Besedo javi na številko
dva, dva, ena, tri.

Saška Kurnik, 3. a

Bonbon
Bonbon je zelo slasten
in tudi zelo masten.
Ko pa poližeš vse,
pa se jočeš, ker hočeš še.

Mali Jan
Mali Jan rad skače
in si strga hlače.
Mama se jezi,
zato Jan po zadnjici dobi.

Mala Nina
Mala Nina se uči
in se zraven zelo jezi.
To ni res, to ni res,
jutri pišemo zares!

Špela Peserl, 3. a

Moj prvi ribolov
Z očetom sva se odpravila na ribolov. Zraven 
sva vzela čoln, mrežico in ribiško palico. Šla sva 
v hribe. Zraven naju je rasel rogoz. Iz ribnika so 

skakale ribe, zato so takoj priletele ptice. Ujela sva 
dvajset rib. Bil je zelo lep dan.

David Malek, 3. a osemletke

Natalija Ploj, 9. a

Mihov in Tinetov ribolov
Dečka Tine in Miha sta v soboto odšla lovit 
ribe. Miha jih je lovil z mrežo, Tine pa s palico. 
Tinetu se je premaknil čoln in padel je v ribnik. 
Ko je vstal iz ribnika, je imel na glavi rogoz, v 
ustih ribo, v ušesu pa žabo. Ptice so ga napadale s 
kljuni zaradi žabe v ušesu in ribe v ustih. Tine je 
hitro tekel domov čez hribe, Miha pa za njim.

Simon Libman, 3. a osemletke

Beli medvedki
V 2. a je nekaj učencev napisalo nadaljevanje 
pravljice Beli medvedki, ki smo jo brali v šoli.

Beli medvedek in očka medved sta se vrnila 
domov. Doma ju je čakala mama medvedka s 
svežimi ribami. Las, beli medvedek, vpraša mamo, 
kaj tako diši. Mama mu odgovori, da je to večerja. 
“Skuhala sem jo zato, da jo bomo sedaj pojedli,” 
pravi mama. Po večerji se je beli medvedek Las 
igral. “Pa ne predolgo,” je rekla mama. Las se je 
igral z žogo in avtomobilčki. Ko se je naveličal 
igranja, se je umil, nato pa zlezel v posteljo. Mama 
mu je prebrala pravljico, ga poljubila za lahko noč 
in mu voščila sladke sanje. Tako je beli medvedek 
zaspal in vso noč sanjal lepe sladke sanje.

Klemen Vecl, 2. a

Matjaž pa je izbrskal nekaj zanimivosti o severnih 
medvedih.

Severni medvedi se s svojim belih kožuhom 
povsem zlije z zasneženo ali ledeno arktično 
pokrajino. Tako prekrit lahko po ledu neopaženo 
zalezuje tjulne in plane nanje, še preden jim uspe 
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pobegniti v vodo. Njegove široke krempljaste 
šape trdno zgrabijo plen. Zunanji del gostega 
kožuha je iz sloja za vodo neprepustnih 
ščetinastih dlak, ki severnemu medvedu omogoča 
plavanje v ledeno mrzli vodi.

Matjaž Golob, 2. a

Beli medved
pozimi ne spi,
po snegu skače
in se kotali.

Tjaša Čeh, 2. a

Špela Ekselenski, 4. b

Prižgala sem svečko
Prvega novembra je bil dan mrtvih. Na ta dan 
smo mami, Urška in jaz šle na pokopališče. 
Tam je bilo veliko ljudi. Me smo stale ob grobu 
mojega pradedka. Prižgale smo mu svečko. Na 
pokopališču smo bili tudi prejšnji dan, ker je 
ati na dan mrtvih moral v službo. Svečke smo 
prižgali tudi na drugih pokopališčih, tako smo se 
zopet spomnili na ljudi, ki so umrli.

Špela Peserl, 3. a

Jaz sem Jonatan Livingston 
Galeb
V tem besedilu se bom predstavila v vlogi 
glavnega junaka knjige Jonatan Livingston Galeb. 
Moje mnenje je, če bi vsi ljudje prebrali to knjigo 
in se vživeli v vlogo glavnega junaka, bi lahko bil 
svet veliko lepši in mirnejši, kot je sedaj.
Sama nisem podobna Jonatanu Livingstonu 
Galebu, zato mi je le-ta ob branju knjige postal 
nekakšen vzor in prispodoba človeka, ki nikoli ne 
obupa.
Jonatan je bil galeb posebne vrste. Ni hrepenel 
po hrani in kraju, kjer bo njegov dom, kot ostali 
galebi. Vse na svetu mu je pomenilo učenje. Učil 

se je novih tehnik letenja in s tem bil izobčen iz 
jate. Drugim galebom se to ni zdelo pomembno, 
zato so ga izobčili. Postal je izobčenec, kar ga je 
zelo potrlo. Vendar ni izgubil upanja vase. S tem, 
ko je postal izobčenec, je dobil še večjo željo po 
uspehu.
Tudi sama v življenju doživljam vzpone in 
padce, ki še niso tako izraziti, kot bodo postali 
v prihodnosti. Moji vzponi in padci slonijo 
predvsem na šolanju in ocenah. Ker so ocene, 
predvsem pa znanje, zelo pomembne, jih sama 
jemljem, kar se da resno. Kadar se mi zalomi in 
ne gre vse po mojih željah, zelo hitro obupam. 
Rada bi se naučila verjeti sama vase, kot je to 
storil Jonatan.
Jonatan je izstopal tudi zaradi prijaznega in zelo 
pozitivnega odnosa do sebi enakih galebov. Skozi 
življenje ga je vodilo veliko hrepenenje po učenju 
letenja.
Tudi meni učenje veliko pomeni. S tem ne mislim 
samo učenje v šoli, temveč predvsem učenje o 
življenju. Zdi se mi zelo zanimivo in razburljivo, 
da se različnih stvari učimo skozi celo življenje.
Verjamem, da obstaja mnogo ljudi, podobnih 
Jonatanu. Moja želja je, da bi mu bila podobna 
tudi jaz.

Monia Kolarič, 9. b

Hiša
Za veliko hišo je še ena hiša.
Za to hišo je še manjša hiša.
Za manjšo hišo je najmanjša hiša.
Za najmanjšo hišo stoji uta.
Ta uta je utica.

Za utico je še manjša utica.
Za to manjšo utico je najmanjša utica.

Za to najmanjšo utico je drevo ljubezni.
Eno in edino. Drevo ljubezni.

Matija Damiš, 4. a

Globus
Na globusu je Evropa.
V Evropi je država.
V državi je mesto.
V mestu je klopca.

Tam sedita
deček in deklica
in si pišeta ljubezenska pisma,
v njih si izrekata večno ljubzen.

Rok Peklar, 4. a
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Utrinki iz vrtca Selce
Mesec november je v naši skupini hitro minil, kot 
pač minevajo meseci v vrtcu. Spet smo bili pridni 
in delavni. Pa tudi za igro nam nikoli ne zmanjka 
časa.
Otroci iz skupine Sončki v Voličini so naši 
prijatelji. Skupaj z njimi smo se odpravili v 
Matično knjižnico Lenart. Pravljičarka Darinka 
nas je povabila v pravljično deželo, kjer nam je 
pripovedovala pravljico Ne moreš zaspati, mali medo? 
Ogledali smo si tudi prostore v knjižnici in kaj vse 
v njej hranijo. Vrabčki smo si izposodili knjige. 
Odnesli smo jih v vrtec, kjer se igramo knjižnico. 
Knjige si izposojamo in jih nesemo domov, kjer 
nam jih starši preberejo. Nato knjige vrnemo 
in po želji pripovedujemo vsebino te pravljice 

ter si prislužimo 
štempiljko v 
knjižico Palček 
Bralček. Iz 
knjižnice pa smo si 
prinesli tudi knjige 
za knjižni kotiček, 
ki je namenjen 
staršem. Tudi oni 
si lahko izposodijo 
strokovno 
literaturo v vrtcu 
in se z nami 
igrajo knjižnico. 

Vsak mesec pa knjige vrnemo v knjižnico in si 
izposodimo druge.
Vključeni pa smo tako mi kot Sončki v projekt 
Knjigobube. Imamo svoje albume, Pobarvana 
pravljica, v katere rišemo, pišemo, lepimo, skratka 
rešujemo naloge povezane z določeno pravljico. 
Kot vidite, smo pravi mali knjižni molji. 
Ne zmanjka pa nam časa tudi za igro na prostem.
Ker pa se zavedamo, kako pomembna je narava, 
skrbimo tudi za to, da je naša okolica lepa in čista.

Napravili smo si ekokotiček, v katerem trenutno 
našo garderobo krasi gozd v malem. Hrast, bukev, 
kostanj, breza, leska, smreka in bor so drevesa, ki 
jih že dobro prepoznamo ali po deblu, listju ali 
plodu.
Zelo pa se trudimo, da postanemo ekofrajerji in 
ekofrajerke. Zato smo sprejeli določena pravila, ki 
nas vsakodnevno opozarjajo v ekokotičku. Ker pa 
se zelo radi igramo na našem igrišču, ga moramo 
kdaj tudi sami urediti.
V nas pa se skriva tudi ustvarjalnost in polno 
domišljije, zato smo si izmislili pravljico na to 
temo in ji dodali še naše ilustracije.

Naša pravljica
Ali sta Katka in Boris 
ekofrajerja?
Katka in Boris sta se zelo rada igrala v gozdu in 
opazovala živali v njem. Nekega dne sta opazila, 
da so drevesa v gozdu požagali. Bila sta žalostna. 
Živali iz gozda pa so se izselile, le zajček je ostal. 
Bil je prestrašen in žalosten. Ni vedel, kam bi se 
zatekel.

Katka in Boris sta odhitela do staršev in jih 
prosila, naj kupijo sadike dreves. Želja se jima 
je izpolnila. S sadikami sta odšla v gozd in jih 
posadila. Nato sta jih redno zalivala in opazovala, 
kako rastejo. Rasle so počasi, kot sta rasla Katka 
in Boris. Ko pa sta odrasla, so tudi drevesa bila 
velika.
Katka in Boris sta se poročila in imela tri otroke. 
Njuni otroci so se igrali v tem gozdu. Nazaj so 
se vrnile tudi živali. Bile so vesele novega doma. 
Otroci so bili srečni, da so se lahko igrali v 
gozdu, zato so mamici in očku dejali, da sta “naj 
ekofrajerja”.

Vrtec Selce

NAŠI NAJMLAJŠI
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Biološki krožek
Biološki krožek obiskuje dvanajst učencev. Z 
mentorico Ireno Fišer se dobivamo vsak torek 

zjutraj. Izbrana 
tema biološkega 
krožka je 
ekologija 
gozda. Vsak 
posameznik 
si je izbral del 
gozda, ki ga 
je podrobneje 
predstavil. 
V četrtek, 
20. oktobra 
2005, ob 13.30 
je potekalo 
biološko 
tekmovanje. 
Trije učenci 

(Tamara Rašl, Natalija Ploj in Aleš Horvat) so se 
uvrstili na državno tekmovanje. Vsem iskreno 
čestitamo.

Suzana, Vesna, Darja, 9. a

Zdravstveni krožek
Znanje, ki smo ga pridobile pri zdravstvenem 
krožku, nam bo koristilo v življenju, da bomo 
živele zdravo – se pravilno prehranjevale in se 
dovolj gibale, tako da ne bi dobile sladkorne 
bolezni. Prav tako pa bomo skušale razumeti tiste, 
ki jo imajo, in jim znale pomagati.
Zdravstveni krožek imamo enkrat tedensko. Naša 
mentorica je učiteljica Irena Fišer. S pomočjo 
računalniškega programa Kviz o diabetesu, 
filma o diabetesu in s pomočjo literature, ki smo 
jo prebirale že med počitnicami spoznavamo 
sladkorno bolezen.
V krožku sodelujemo učenke 9. razreda. 14. 
oktobra smo imele šolsko tekmovanje. Udeležilo 
se ga je šest učenk, od tega je pet učenk doseglo 

bronasto priznanje 
iz znanja o sladkorni 
bolezni. Na državno 
tekmovanje v 
Trbovljah so se 
uvrstile Tamara, 
Jasmina in Monia. Kot 
dodatna informacija 

vsem, ki ne veste, 14. novembra je bil svetovni 
dan diabetikov.

Članice zdravstvenega krožka

Kaj se dogaja v šolskih klopeh?
Zaljubljenost je na naši šoli vedno večja. Stanko 
Č. iz 9. b in Kaja T. iz 5. razreda še vedno 
vztrajata. Zadeva postaja vse bolj resna. Damjana 
K. iz 9. b je obupala nad Alešem H. iz 9. a. Sedaj 
je zaljubljena v fanta, ki ni iz naše šole. Imena 
žal ne vemo. Tomaž J. in Marko Č. iz 9. a sta 
zaljubljena v Katjo P. iz 9. b. Tjaši P. in Tamari 
A. iz 4. b je še vedno simpatičen Blaž R. iz 8. 
razreda. Blaž ima res srečo, saj ima še veliko 
oboževalk iz 7. razreda. Davorin P. iz 9. a ima 
punco Moniko P. iz Lokavca. Viktorija P. iz 9. a 
pa je zaljubljena v Blaža Ž., bivšega učenca naše 
šole.
Upamo, da boste v ljubezni še dolgo vztrajali in 
ne prehitro obupali!

*Miki in Zvezdica*

Domen Horvat, 4. b

Franci Bezjak, 8. r.
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