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Ob koncu leta 2005
Skoraj ne moremo verjeti, kako hitro beži čas. 
Ali pa se nam morda dozdeva, ker smo vsi, ki 
delamo z mladimi, ves čas precej obremenjeni, 
vedno moramo biti vštric z njimi, biti aktualni 
in zanimivi … Zato nam čas zagotovo še hitreje 
mine.
Še ni dolgo od tega, ko smo v začetku januarja 
tega leta začeli uporabljati nove prostore v 
mansardi šole. Od začetka meseca aprila sta se 
k šoli priključili enoti vrtca v Selcih in Voličini. 
Ker smo se prvič srečali s predšolsko vzgojo, je 
bilo tudi na tem področju veliko novega. Meseca 
maja in junija je v šoli tako kot v čebelnjaku, 
na nek način je vse v gibanju, vsi si želijo čim 
boljšega uspeha, takrat je veliko tekmovanj, zunaj 
je že precej toplo, da je težko zdržati v razredu, 
takrat so na sporedu strokovne ekskurzije in vsi 
že komaj čakamo na zadnji šolski dan. Počitnic 
se vsi zelo veselimo, vendar je tukaj kaj kmalu 
prvi september, ko smo vsi eno leto starejši, v 
višjem razredu oz. smo se prvič srečali s šolo ali 
z vrtcem. Spet je potrebno začeti vse od začetka, 
komaj se navadimo na novo šolsko leto, so tu že 
jesenske počitnice, za njimi takoj zaključek prvega 
redovalnega obdobja in že je december in njegovi 
trije dobri možje, ki vsem otrokom in še nam 
starejšim zvabijo nasmeh na lica ter iskrice v oči.
Ker vsaka družina, ki ima otroke v vrtcu v Selcih 
ali Voličini in na Osnovni šoli Voličina, prejeme 
šolsko glasilo Šolarček, vas sproti obveščamo 
o manj in bolj pomembnih dogodkih, ki se 
dogajajo v vrtcu in šoli, zato ni smiselno, da stvari 
ponovno naštevamo. Je pa prav, da zapišemo, da 
veliko ljudi, ki prihaja v vrtec ali šolo izgovarja 
pohvalne besede o urejenosti le-teh, zadovoljni 
so tudi s pedagoškim procesom, ki ga izvajamo 
in nasploh z odnosi, ki jih gojimo in prenašamo 
na mlajši rod. Čeprav so se nekateri bali 
priključitve vrtca k šoli, se je izkazalo, da je bil 
strah zaman, saj so vzgojiteljice in pomočnice 
ter tudi starši zelo zadovoljni z načinom dela v 
oddelkih in pridobitvijo nove opreme ter igrač in 
drugih pripomočkov, ki so potrebni za izvajanje 
programa predšolske vzgoje.
Uspehi, ki jih dosegamo skupaj z učenci, so plod 
prizadevnega in strokovnega dela vseh zaposlenih 
na šoli in nenazadnje tudi vas, staršev, ki se trudite 
in vaše otroke vzpodbujate ter jim omogočate 
izobraževanje še na drugih področjih, kot na 
primer v glasbeni šoli oziroma na športnem 
področju.
Na šoli je čez 220 učencev ter 48 otrok v vrtcu. 

Med učenci in otroki seveda lahko prihaja do 
nesoglasij, prepirov ali nasilja, vendar je zelo 
pomembno, da smo na šoli na te pojave občutljivi 
in jih skušamo sproti reševati. Občutek imam, 
da učitelji in šola nasploh dobro sodeluje s starši, 
zato je pritožb na neprijetne dogodke ali druga 
nesoglasja s strani staršev zelo malo, če pa se 
pojavijo, jih skušamo sproti reševati. Menim, da 
smo v letu, ki se izteka, dobro sodelovali, seveda 
si želimo tega tudi v letu, ki je pred nami.
Strokovnjaki, ki delujejo na področju šolstva, 
pravijo, da so šole različne. Šole so različne na več 
načinov. Med njimi je zagotovo zelo pomemben 
odnos, ki ga ima šola s starši, sama kvaliteta 
izvajanja pouka, nasilje ali nenasilje v šoli. Da 
je šola dobra, imajo zagotovo največ zaslug 
strokovni delavci, ki neposredno delajo z učenci 
in otroki. Nekateri pomembni ljudje, ki zasedajo 
visoke funkcije, so dejali, da delamo na OŠ 
Voličina dobro. Želim si, da bi delali dobro tudi v 
letu 2006 in še naprej.
V letu, ki je pred nami, pa vam želim predvsem 
zdravja, sreče, osebnega miru in uspehov na 
vseh področjih. Kot je dejala sodelavka, je fraza 
“želeti zdravja” tako zguljena, in v nadaljevanju 
dodala, da ko smo zdravi, imamo mnogo velikih 
želja, ki naj bi se nam uresničile, ko smo bolni, pa 
samo eno, da bi bili zdravi, in če nekomu želimo 
zdravja, mu želimo zares veliko.

Ravnatelj

Državno tekmovanje iz 
diabetesa
V soboto, 19.11.2005, je na OŠ Trbovlje potekalo 
državno tekmovanje iz znanja o sladkorni 
bolezni.

Mestni park Trbovlje

Ob 7.00 uri zjutraj smo se zbrale na avtobusni 
postaji v Lenartu. Tam nas je že čakal avtobus, 
katerega prevoz je organizirala Zveza društev 
diabetikov Gornja Radgona. Skupaj z učenci 
drugih šol smo se odpeljale iz zasneženega 
Lenarta proti Trbovljam. Po treh urah smo 
prispele na OŠ Trbovlje. Učenci te šole so za 
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vse udeležence tekmovanja in njihove mentorje 
pripravili kratek, vendar zanimiv program. Vsak 
tekmovalec je dobil tudi majhno pozornost. Po 
prireditvi je sledilo tekmovanje. Vsi smo že bili 
zelo nervozni. Po končanem tekmovanju smo 
imele kosilo in po želji ogled okolice. Z našo 
mentorico Ireno Fišer smo si ogledale bližnji 
park. Sledila je vožnja proti domu.
Po desetih dnevih so bili objavljeni rezultati. 
Vse tri smo se odlično odrezale, saj smo osvojile 
srebrno priznanje. K tem rezultatom je veliko 
pripomogla tudi naša učiteljica Irena Fišer, ki nas 
je pri tem spodbujala in veliko naučila.
Za nas je bila to prijetna in poučna izkušnja, ki se 
je bomo rade spominjale.

Jasmina Pukšič, Monia Kolarič
in Tamara Rašl, 9. r.

Državno tekmovanje iz biologije
V torek, 22. novembra, je potekalo državno 
Proteusovo tekmovanje iz biologije. Državnega 
tekmovanja smo se udeležili učenci 9. razredov, 
in sicer Natalija Ploj, Aleš Horvat in Tamara Rašl, 
z mentorico Ireno Fišer. Tekmovanje je potekalo 
na Osnovni šoli Maksa Durjava v Mariboru. 
Test smo pisali 90 minut in možnih je bilo 80 
točk. V začetku decembra smo dobili rezultate. 
Tamara Rašl je z 61, 5 točkami osvojila zlato 
priznanje, Aleš Horvat in Natalija Ploj pa sta 
osvojila srebrno priznanje. Menimo, da smo bili 
zelo uspešni, saj je na tem tekmovanju tekmovalo 
več kot 900 učencev s cele Slovenije. Priznanja, ki 
smo jih dosegli, pa nam bodo prišla prav pri vpisu 
v srednje šole.

Natalja Ploj, 9. a

Tekmovanje iz zgodovine
V sredo, 23. 11. 2005, smo se udeležili 
tekmovanja iz zgodovine na témo Zgodovina 
železnic. Tekmovanje je potekalo v Univerzitetni 
knjižnici Maribor. Našo šolo smo zastopali 
Aleksander Sužnik, Jon Kocbek, Barbara Sužnik 
in Mitja Lešnik. Tekmovanje je bilo razdeljeno 
na pisni in ustni del. Pri pisnem delu je bilo s 
50 pravilnimi odgovori v vsakem testu mogoče 
zbrati 50 točk in s petimi pravilnimi odgovori v 
ustnem delu tekmovanja 25 točk, torej skupaj 75 
točk. Učenci oz. tekmovalci smo pisali teste vsak 
posamezno in prav tako odgovarjali na vprašanja. 
Za priznanje za sodelovanje je zadostovalo 
35 točk od 75. Za bronasto priznanje je bilo 
potrebnih od 36 do 50 točk, za srebrno priznanje 
od 51 do 65 točk in za zlato priznanje od 66 do 

75 točk. Naša šola je dosegla dobre rezultate. 
Zlato priznanje smo dosegli kar trije tekmovalci;  
Barbara Sužnik, Jon Kocbek in Mitja Lešnik. 
Aleksander Sužnik pa je osvojil srebrno priznanje.

Mitja Lešnik, 8. a

Zbiranje odpadnega papirja
Že v septembru pri razredni uri sta nam Natalija 
in Davorin predlagala, da bi v okviru ekoprojekta 
na šoli organizirali akcijo zbiranja odpadnega 
papirja. Z zbiranjem odpadnega papirja zaščitimo 
veliko dreves in s tem ohranimo naš gozd, ki je 
zelo pomemben ekosistem za rastline, gozdne 
živali in tudi človeka.
Z recikliranjem odpadkov zmanjšamo njihovo 
količino in istočasno varčujemo z naravnimi viri. 
S tem pripomoremo k našemu zdravju.
Prvo akcijo zbiranja odpadnega papirja smo 
organizirali učenci 9. a razreda. Pri razredni uri 
smo napisali letake, ki smo jih razdelili po našem 
kraju. Naredili smo tudi dva plakata, ki smo ju 
obesili v šoli, da smo obvestili ostale učence naše 
šole.

Akcija zbiranja odpadnega papirja se je končala 
oktobra in je zelo dobro uspela. Zbrali smo 
1460 kg papirja, kar je dokaz, da so naši učenci 
ekološko že zelo osveščeni.

Simona Črepnjak, 9. a

Barbara Bašl, 4. a
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Intervju s čistilko Jožico 
Hrašovec
V decembrski številki šolarčka, vam 
predstavljamo našo novo čistilko Jožico 
Hrašovec. Postavile smo ji nekatera vprašanja in 
tule so njeni odgovori.

Kaj najraje počnete v življenju?
V življenju rada počnem veliko različnih stvari, 
ki me veselijo. Najraje preživljam čas v prijetni 
družbi ob dobri glasbi.

Verjamete v življenje po življenju?
Nisem ravno vraževerna, zato ne verjamem.

Kaj vam je najbolj všeč na naši šoli?
Všeč mi je to, da je šola čista, urejena in ima 
lepo razporejene prostore. Všeč mi je tudi njena 
urejena okolica.

Jožica Hrašovec

Kakšni se vam zdijo vaši sodelavci?
Kolikor sem jih spoznala v tem kratkem času, 
so prijazni in mislim, da se bom z njimi dobro 
razumela.

Kateri je bil vaš najsrečnejši dan v življenju? 
Zame so vsi dnevi srečni, saj jih poskušam 
preživeti najboljše, kar se da.

Kakšno glasbo najraje poslušate?
Narodnozabavno in zabavno, oziroma takšno, ki 

je prijetna za uho.

Vaš življenjski moto?
Počni lepe, dobre stvari in pomagaj drugim, pa 
boš zadovoljen in srečen.

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

Anketa
Bližajo se prazniki in s tem praznično vzdušje. 
Tudi na naši šoli se to že čuti. Počasi prihajata 
prijazna možakarja, ki nas bosta obdarovala. 
Naju je zanimalo, kaj pričakujejo učenci med 
prazničnimi dnevi. S tem vprašanjem sva se 
odpravili v 5. in 7. razred.

Saška Kolarič: “Pričakujem zdravje, veselje in 
obilo zabave. Veselim se praznovanja praznikov v 
družinskem krogu. Najbolj se veselim božiča, saj 
me takrat obdaruje Božiček. Želim si tudi, da bi 
srečno preživela novo leto.”

Nico Meško: “Med prazničnimi dnevi 
pričakujem, da se bom imel lepo. Z družino 
bomo prepevali božične pesmi. Pričakujem 
tudi, da mi bo Božiček kaj prinesel. Metal bom 
petarde in rakete, seveda v prisotnosti staršev. 
Za silvestrovo bom dolgo pokonci in takrat bom 
pošiljal sošolcem SMS sporočila z vsebino Srečno 
novo leto.”

Špela Slanič: “Med prazničnimi dnevi 
pričakujem veliko veselega razpoloženja. Med 
prazniki bom veliko časa preživela z družino 
in s prijatelji. Igrala se bom s svojimi hišnimi 
ljubljenčki. Gledala bom tudi ognjemet. 
Prijateljem in sorodnikom bom pošiljala 
novoletna voščila. Zelo se veselim prazničnih 
dni!”

Andrej Sterniša: “Med prazničnimi dnevi 
pričakujem veliko ljubezni, veselja radosti, 
druženja s prijatelji in s tistimi, ki jih imam rad. 
Med prazniki bom počel veliko stvari. S prijatelji 
bomo šli v kino. Praznovali bomo tudi moj rojstni 
dan. Veselim se tudi prihoda Božička, ki mi bo 
prinesel darila. Upam tudi, da bo veliko snega.”

Uh, koliko želja in načrtov za praznike! Upam, da 
se vam bodo uresničili.

Barby S. in Barby B., 7. r.
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Jahanje
Učim se jahati. Z jahanjem se ukvarjam eno 
leto. Jaham pri Konjeniškem centru Voličina. 
Moj učitelj jahanja je Janez Karo. Jaha nas zelo 
veliko jahačev. Preden začnemo jahati najprej 
očistimo konja, ga osedlamo, nato pa gremo v 
veliko oz. malo manežo ali na teren. Za jahanje 
potrebujemo določeno konjsko opremo: sedlo, 
podsedelni pas, podsedelnico in uzdo. Oprema 
jahača pa je naslednja: hlače, suknjič, škornji ali 
gamaše, čelada, rokavice in bič. Otroci do 12 leta 
jahajo samo pol ure. Poznamo mali in veliki krog, 
solzico, osmico, diagonalo, cikcak in ravno progo. 
Konj stopa v korak, kas, galop, polparado in celo 
parado.

Zame je jahanje zanimiv šport in konji so 
čudovite živali.

Kaja Tuš, 5. r.

Miklavževanje
V začetku decembra je otroke obiskal Miklavž. 
V naslednjem prispevku boste izvedeli, kdo je 
pravzaprav ta mož. 
Miklavž je krščanska oseba predstavljajoča 
svetega Miklavža, ki na večer pred 6. decembrom 
obdaruje otroke.
Sveti Miklavž naj bi bil rojen v tretjem stoletju 
v vasici, nekje na območju današnje Turčije. 
Njegovi premožni starši, ki so ga vzgajali kot 
predanega kristjana, so umrli, ko je bil ta še 
mlad fant. Sledil je Jezusovim besedam, zato 
je vso svojo dediščino podaril tistim, ki so to 
potrebovali, bolnikom in trpečim. Kot mladi 
fant se je odločil, da svoje življenje posveti Bogu. 
Škofa Miklavža so v njegovi pokrajini poznali po 
dobroti do tistih, ki jo potrebujejo in po ljubezni 
do otrok ter skrbi za mornarje in njihove ladje. 
Umrl naj bi 6. decembra leta 343. Zato dan 
njegove smrti tudi praznujemo.
Sveti Miklavž, dober človek do tistih ki 

potrebujejo, še posebej pa zaveznik otrok, je 
zaradi svojega sočutnega življenja postal ikona.

V ta namen praznujemo dan svetega Miklavža kot 
dan dobrote in radodarnosti. Načini praznovanja 
pa so različni. Ponavadi se nekdo obleče v 
Miklavža in otrokom nastavlja sladkarije in 
majhna darilca.

Nina Vuzem, 9. a
Ž
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Obiskal me je Miklavž
V ponedeljek, 5. decembra, me je obiskal Miklavž. 
Pozno zvečer je potrkal na okno. Kasneje me 
je pred hišo čakalo darilo. Miklavža in parklja 
mi ni uspelo videti, saj sta prej odšla. Hitro sem 
vzela darilo, ker sem bila  zelo radovedna. V sobi 
sem pogledala, kaj sta mi prinesla. Dobila sem 
pomaranči, album za nalepke, nalepke, čokoladne 
kekse, medenjake, čokolado in napolitanke. 
Nato sem se veselo posladkala. Zaželela sem si 
samo album in nalepke. Tudi brat je dobil svoje 
presenečenje. Darila sva bila zelo vesela.

Nataša Brunčič, 3. a devetletke

Rok Peklar, 4. a

Čarovnica in strahec
Bila je temna in viharna noč. Čarovnica je na 
postelji jezna ležala zaradi strahca, ki ji je nagajal.
Zjutraj je čarovnica začela delati. Morala je 
zgraditi hišo, da bi v njej kuhala uroke. Nekega 
dne pa je k njej prišel strahec in se ji opravičil. 
Sklenila sta, da bosta skupaj napisala zanimivo 
pravljico. Bila sta vesela, ker se jima je zgodil lep 
dogodek.
Zvečer, preden sta legla v posteljo, sta opazovala 
zvezde. Naslednje jutro pa sta si pripovedovala, 
kako prijetne sanje sta imela.

Nuša Ornik, 5. r.

Sladke sanje o zlati palici
Nekega dne si je čarovnica Zala hotela kupiti 
čarobno palico. Ker pa je v trgovini niso imeli, se 
je čarovnica vrnila domov zelo razočarana.
Po napornem dnevu je legla v posteljo. Sanjala je 
o čudežnem strahu, ki ji je podaril zlato bleščečo 
palico. S palico je preštevala zvezde na milem 
nebu. O tem je napisala zanimivo zgodbo. Vse 
knjigarne so hotele imeti to knjigo. Na vratih 
knjigarn so bili plakati z velikim napisom Najboljša 
knjiga vseh časov, ki jo je napisala čarovnica Zala.
Proti jutru je zaslišala grmenje, zato se je zbudila. 

Zunaj je divjala nevihta. Ob sebi je zagledala zlato 
palico in knjigo, ki jo je napisala. Presenečenja 
se je zelo razveselila. Zlate palice ni nikdar več 
izpustila iz rok. Vedno jo je imela pri sebi, tudi 
kadar je spala.

Tomaž Mesarec, 5. r.

Krokodil
V sončnem dnevu se je po blatu v mlaki valjal 
velik krokodil. Medtem ko se je valjal po blatu, 
si je zaželel družbe, saj mu je postal dolgčas. Ves 
len se je odpravil proti gozdu. Kmalu je srečal 
malega črva. Krokodil je odprl usta, črv pa se je 
prestrašil in zbežal. Krokodil je nadaljeval svojo 
pot. Že dolgo je tako hodil, toda še vedno ni 
našel nikogar, s katerim bi se igral. Pretakati je 
začel krokodilje solze. Bil je zelo osamljen. Ves 
žalosten se je vrnil k mlaki. Toda tam ga je čakala 
lepa krokodilka z imenom Neli. Bil je prijetno 
presenečen. Spoznala sta se in skupaj preživela 
čudovit dan.

Goran Levanić, 3. a devetletke

Rad sem Slovenec
Ponosen sem, da sem Slovenec, saj je Slovenija 
najlepša dežela. Gore, morje in druge naravne 
lepote so biseri naše domovine.
Ne predstavljam si, da bi živel v mestu in državi, 
kjer te obdaja beton in ni kotička zelenja, kamor 
bi se lahko zatekel, ko ti je hudo. Doma se 
usedem pod drevo in se zazrem v daljavo. Vidim 
samo lepo pokrajino. 
Rad sem Slovenec, ker sem ponosen na svoj jezik, 
ki ga govorimo. Čeprav je Slovenija majhna in 
svetu skoraj neznanka, tukaj uživamo mir, ki ga 
marsikatere večje države nimajo. Živimo lahko 
mirno, medtem ko se prebivalci nekaterih držav 
vsak dan zbujajo v strahu, da bo vsak hip prišlo 
do vojne in spopadov. 
Vesel sem, da sem Slovenec, ker so ljudje, ki 
jih srečujem prijazni in zmeraj radi pomagajo. 
Čeprav obstajajo izjeme, prevladujejo ljudje 
z dobrim in velikim srcem. Ponosen sem na 
Štajersko, ki jo imam zelo rad. Nikjer ne najdeš 
lepših gozdov, boljšega vina, ki ga pridelajo iz 
številnih vinogradov, in prijaznejših ljudi. Štajerci 
smo veseli, prijazni in odkriti ljudje. Maribor, ki je 
središče Štajerske, je prijazno mesto.
Moje Slovenije ne bi zamenjal za nič na svetu in 
prav zato, sem tako rad Slovenec.
“Ena sama je Slovenija - reke, gore, hribi, morja, vse je 
tu doma ...”

Mitja Lešnik, 8. a
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Tjaša Polanec, 4. b

Obisk v trgovini
Učenci 3. a razreda devetletke smo se 6. 
decembra odpravili v trgovino Kmetič. Na vratih 
trgovine je pisalo, s katerimi plačilnimi karticami 
lahko kupci plačujejo. Poleg tega pa lahko 
kupljeno blago plačamo tudi z denarjem (evri in 
tolarji) in s plačilnimi boni. Ogledali smo si stvari 
v embalaži. Stvari v embalaži so sokovi, jogurti, 
vino, pivo, mleko, moka, sladkor, sol, kis, olje, 
marmelada in margarina. Opazili smo, da so stvari 
med seboj ločene. Nekatere stvari so v akciji. Ker 
smo bili zelo radovedni, smo trgovko vprašali, 
če imajo bioizdelke. Trgovka nam je odgovorila, 
da jih nimajo. Kruh na polici ni bil v embalaži. 
Trgovka nam je povedala, da kruh pripeljejo 
enkrat na dan. Sadje in zelenjavo pa vsaki drugi 
dan. Ostale izdelke, kot so moka, sladkor, sol, 
sladkarije in mlečne izdelke, pa dvakrat tedensko. 
Ugotovili smo, da lahko embalažo od vina, 
piva in olja tudi vrnemo. Obisk je bil skoraj pri 
koncu. Nazadnje smo se še fotografirali. Vsak 
učenec je dobil čokoladnega parklja, učiteljica pa 
čokoladnega Miklavža. Obisk v trgovini mi je bil 
zelo všeč.

Nataša Brunčič, 3. a devetletke

Obisk v trgovini.

Prispela sem, a glej ...
Nekega dne sem se zbudila v neznanem svetu. Bil 
je planet čokolade. Takoj sem skočila na noge in 
pogledala naokrog, bilo je res lepo. Naenkrat pa 
sem zaslišala: “Dober dan!”. Bil je majhen škrat, 
tako majhen kot moj palec. Razkazal mi je njihov 
planet. Videla sem različne čokoladne dobrote 
in vsemogoče potočke iz čokolade, vanilje, 
limonade in oranžade. Doživela sem nenavadno 
pustolovščino, saj sem morala rešiti planet 
čokolade pred hudobnim mišakom.
Bil je prav hudoben, zvit in najhujše od vsega je 
bilo, da je kradel čokolado. Majhni škrati so mi 
naredili hiško. V njej je bila postelja, miza in luč. 
Ker sem bila zelo utrujena, sem legala v posteljo. 
Naslednji dan sem na mizi zagledala lep kristal, bil 
je roza barve in zelo se je bleščal. Poklicala sem 
škrate, da mi razložijo, kaj na storim s kristalom. 
Razložili so mi, da kdor dobi ta kristal, lahko reši 
planet pred hudobnim mišakom. Spopadli smo se 
z njim in vzel mi je kristal. Bila sem žalostna, ker 
jim nisem mogla pomagati. Naslednji dan je spet 
prišel in iz žepa mu je padel kristal, pobrala sem 
ga in ga vrgla v njega. Tako je ostal brez moči 
in spremenil se je v navadno malo sivo miško z 
dolgim repom. S škrati smo bili zelo veseli, zato 
smo priredili zabavo. Malo miško z dolgim repom 
pa smo vrgli na drugi planet, kjer so živele miške. 
Prišel je čas moje vrnitve na Zemljo, kjer so me 
že nestrpno čakali mama, ati, babica in dedek. 
Ko sem doma zvečer zaspala, sem sanjala o tem, 
kar se mi je zgodilo. Zjutraj so me prebudili 
radovedni ljudje, ki jih je zanimalo, kaj se mi je 
pripetilo.

Ines Hafner, 5. r.

Žan Majerič, 4. a

Kaj nas osreči?
Srečna sem, ko me kdo stisne k sebi.

Ines Ulbl, 1. r.
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Sončki v pravljičnem decembru
“Položimo na tla kepo snega,…” s to mislijo in 
pesmico o snežaku smo vstopili v pravljični 
december. Pravljica se je začela z debelo snežno 
odejo tistega decembrskega jutra. Na igrišču vrtca 
so kepe kar frčale sem ter tja. Tudi kiparili smo in 
nastal je ___________ .

“Mož je brez obleke,
le klobuk ima.

Pa se nič ne trese,
saj je iz snega.”
( Kdo je to?)

Ne, nismo naredili sneženega moža. Naredili smo 
sneženega psa!

Pravljica se nadaljuje. Obiskal nas je Miklavž. Po 
pismu, ki smo ga našli v eni izmed nogavičk, je 
v naši igralnici preživel kar lep del noči. Izobesil 
je 24 nogavičk z darili, si spočil na blazinah v 
knjižnem kotičku in za nas našel čudovito pesem 
o sreči. Kaj je sreča, smo se vprašali. Kako se 
počutimo, ko smo srečni? Kako se vidi, da je 
nekdo srečen? O tem smo govorili in prepevali 
pesmico Srečo smo našli.

Kako o sreči razmišljajo otroci?
• Ko sem srečen, sem vesel.
• Ko sem srečen, se smejim.
• Srečen sem, da se med seboj imamo radi.
• Srečen sem, ko vidim atija.
• Ko sem srečen, pojem.
• Srečen sem, ko se družim s prijatelji.
• Srečen sem, ko sem s svojo mamico.

Da bi december bil še bolj pravljičen, smo 
poskrbeli z likovnimi delavnicami. Izdelovali smo 
novoletne okraske, voščilnice, svečke za starše 
in laterne, ob katerih smo s pesmijo popestrili 
dogajanje v vrtcu. Igralnico smo oblekli v belo.

Tudi za vas smo pripravili nekaj idej za 
popestritev družinskih večerov z izdelavo daril za 
prijatelje, babice …

Okraski iz slanega testa
Za testo potrebuješ: 2 lončka moke,2 lončka soli, pol 
lončka vode. Vse dobro premešamo, dokler zmes ne 
postane podobna plastelinu. Testo razvaljamo in z 
modelčki izrežemo okraske. Na okraskih naredimo 
luknjico, da jih kasneje lahko zvežemo z rafijo in obesimo 
na smrečico. So tudi lep okrasek na darilih.

Pri delu vam želimo veliko veselja in uspehov.

Približujeta se božič in novo leto. Povsod diši po 
sladkih dobrotah. Babice pečejo potice. Otroci 
zelo radi pomagajo mleti orehe. Njihovi prstki so 
kar naprej zraven. Ponavadi dobi vsak en košček 
testa za svojo potičko. In da bi našim Sončkom 
uspelo letos narediti še boljšo potičko, smo te 
dni pridno brskali po kuharskih knjigah in prosili 
babice in mamice za kakšen nasvet. Obiskala nas 
je tudi naša prijazna kuharica Lojzka. Razkrila 
nam je nekaj skrivnosti o pripravi testa in 
nadeva za odlično orehovo potico. Za vajo smo 
naredili potičke iz plastelina. Ga. Lojzka si jih je 
ogledala in nas pohvalila. Na obisk pa ni prišla 
praznih rok, kot se za odlično kuharico spodobi. 
Razveselila nas je z okusnim šarkljem.

Za konec bi še dejali. Naj bližajoči prazniki 
prinesejo mir v nas vseh. Ne samo znotraj naših 
domov, polnih hrane in daril, ampak v nas samih. 
Kot pravi naša pesem : “ Hej, sreča ljubeča, saj ti si 
že v nas.”

Naj bo novo leto srečno. Naj vam prinese 
uspehov, dobre volje in veselja. Da bi vsi tako kot 
mi, vedro zrli v nove dni.

Sončki s Klavdijo in Jelko

NAŠI NAJMLAJŠI
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Šolski trači
Sledijo najnovejše novičke o tem, kaj se dogaja 
na šolskih hodnikih (in še kje drugje). Končala 
sta Stanko Č. iz 9. b in Kaja T. iz 5. razreda, saj 
ji je všeč drug fant. Samanta Ž. iz 7. razreda ima 
simpatijo, ki se imenuje David G. in obiskuje 
8. razred naše šole. Špela S. iz sedmega hodi s 
sošolcem Simonom S. Davorin P. iz 9. a in 

Karmen B. iz 8. razreda sta tudi par. Mitju L. iz 
8. je zelo všeč Katja L. iz 9. b. Tomaž G. iz 9. b je 
končal z Niko M. iz sedmega. Matej P. iz 8. si piše 
skrivna sporočila s Tamaro R. iz 9. b. 
To je za ta mesec vse, pa vesele praznike vsem!

*Zvezdica in Miki*

Križanka

ODBOJKA
1. Koliko igralcev je pri odbojki?
2. Poznamo zgornji in ________ odboj.
3. Pri servisu pa zgornji in ________ odboj.
4. Pri odbojki uporabljamo ________ (del telesa).
5. Servisa se ne sme ________ .
6. Igrata dva ________ (včasih tudi trije).

UGANI, KATERI ŠPORT JE?
7. Zelo agresiven šport (izumil William Webb Ellis).
8. Najbolj priljubljen šport (še posebej za fante).

GIMNASTIKA
12. Moško znano gimnastično orodje je ________ .
13. Poznamo ritmično in ________ gimnastiko.
14. Telovadec uspe, če je močan, gibčen, pogumen in ________ .
15. Telovadci morajo imeti ________ (predvsem na gredi in parterju).
16. Gimnastična vaja, pri kateri stojimo na rokah, je _______ .
17. Za zdravje je pomemben šport in zdrava ________ .

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Č

Z NOGOMET
9. Sodnik igralcem ________ .
10. Najbolj znano tekmovanje je 
Svetovni pokal ________ .

Križanko je pripravila: Amanda  Spevan, 8. r.
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