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Tekmovanje iz nemškega in 
angleškega jezika
Konec novembra je potekalo tekmovanje iz 
nemškega in angleškega jezika. Tekmovanja iz 
nemškega jezika sta se udeležila Jon Kocbek 
in Monika Kajbič. Dosegla sta bronasto 
priznanje. Jon Kocbek pa se je uvrstil na državno 
tekmovanje.
Tekmovanja iz angleškega jezika so se udeležili 
Monia Kolarič, Damjana Krajnc, Jon Kocbek, 
Vesna Klobasa in Monika Kajbič. Žal pa nihče ni 
dosegel priznanj.

Monika Kajbič, 9. b

Šolske delavnice
V decembru smo učenci naše šole imeli v 
učilnici tehnične vzgoje šolske delavnice. Delo 
je potekalo pod mentorstvom učiteljice Irene 
Pernat. Učenci smo izdelovali stojala za sveče in 
okraske v podobi angelov in medvedkov. Fantje 
iz osmega razreda pa so izdelovali figure za 
jaslice, katere so tudi zelo previdno pobarvali. V 
delavnicah je sodelovalo kar osemnajst učencev, ki 
radi ustvarjamo. Učilnico smo zapustili vsi veseli, 
saj nam je učiteljica dovolila, da smo si narejene 
izdelke odnesli domov.

Katja Domajnko, 7. a

Baletna predstava Hrestač
V decembru smo se učenci, ki obiskujemo izbirni 
predmet glasbena dela, odpravili na baletno 
predstavo Hrestač.
Baletna predstav je trajala tri ure. Najprej smo v 
garderobi odložili svoje stvari in učiteljica nam je 
razdelila vstopnice. Pred predstavo so nas preko 
zvočnikov opozorili, da moram izklopiti mobilne 
telefone. Pod odrom je bil orkester. Baletno 
predstavo je vedno spremljala glasba. Bilo je res 
nekaj posebnega. Če si želel razumeti vsebino 
baleta, si moral biti zelo zbran. Najbolj mi je bilo 
všeč, ko je deklica za božič dobila Hrestača, ki 
se je spremenil v princa. V predstavi je potekala 
vojna med Hrestačem in mišjim kraljem.
Baletno predstavo Hrestač je napisal Peter Iljič 
Čajkovski.
Čarobni balet Hrestač je posebno priljubljen v 
božičnem času. Hoffannovo zgodbo “Hrestač 
in mišji kralj” je prosto priredil francoski pisatelj 
Alexandre Dumas starejši. Sprva Čajkovskega ta 
tema ni pritegnila, vendar več kot se je ukvarjal 
z njo, bolj mu je postajala všeč. Čajkovski je 
posebno za tole baletno prestavo iz Pariza 

prinesel svoj “skrivni inštrument”. To je čelesta, 
katere zvončke bomo vedno povezovali s 
sladkorno vilo.
To je bil moj prvi obisk v gledališču, in če bom 
imela priložnost, ga bom z veseljem ponovila.

Katja Lampreht, 7. a

Novoletna zabava
December je čas praznovanj in obdarovanj. 
Tudi na šoli je bilo meseca decembra praznično 
vzdušje. V petek, 23. 12. 2005, smo imeli na šoli 
novoletno zabavo. 9. a in b razred smo skupaj 
organizirali ples v tehnični učilnici. Za glasbo sta 
poskrbela Leon Pivec in Samo Muršec. Ostali 
razredi so se ob glasbi Denisa Poštraka zabavali v 
telovadnici.

Obiskal nas je božiček.

Na obisk je prišel tudi božiček in nam razdelil 
bonbone. Vsi razredi smo se imeli lepo, še 
posebej 9. razred, zato bi z veseljem plesali še 
kdaj.

Jasmina P., Monika T.,
Aleš H. in Samo R., 9. r.

Šolska liga v malem nogometu
Začela se je šolska liga v malem nogometu, in 
sicer 9. januarja 2006. V tej ligi sodelujejo dečki 
od 5. do 9. razreda. Odigrane so bile že štiri 
tekme, ki so bile prav zanimive. Če se niste mogli 
udeležiti in ogledati tekem, vam sporočam, da so 
trenutno v vodstvu dečki 9. b razreda, sledijo pa 
jim dečki 9. a, 8., 7., in 5. razreda. Najboljši strelec 
tekem je Stanko Č., za njim pa Tomaž G., Samo 
R., Davorin K., Mitja V., Simon S., Tadej C. in 
Dejan G.
Vabimo vas, da si ogledate tekme, ki še bodo 
odigrane. Pridite in navijate!

Stanko Čuček, 9. b
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Vaša pričakovanja v letu 2006

Vesna 
Klobasa: 
“Želim si, 
da bi prišla 
na željeno 
srednjo šolo 
in si kasneje 
pridobila 
poklic, ki bi ga 

z veseljem opravljala. Moja želja je tudi spoznati 
nove prijatelje in se dobro počutiti v njihovem 
krogu. Želim si veliko zdravja, sreče, ljubezni. 
Enako želim vsem, ki berete Šolarčka.”

Monika 
Kajbič: “Moja 
pričakovanja 
v letu 2006 
so, da bi prišla 
na željeno 
gimnazijo, 
da bom na 
gimnaziji našla 

nove prijatelje in preživela nepozabne poletne 
počitnice. Želim si tudi, da bi zadela na lotu, in da 
bi leto 2006 bilo zabavno, uspešno, nasmejano in 
najboljše doslej.”

Monika 
Tuš: “V letu 
2006 imam 
kar nekaj 
pričakovanj. 
Rada bi 
uspešno 
zaključila to 
šolsko leto 

in se dobro odrezala na nacionalnih preizkusih. 
Želim si tudi, da bi se vpisala na tisto srednjo 
šlo, kjer bi se dobro odrezala. Ena izmed mojih 
velikih želja je, da bi v srednji šoli našla veliko 
prijateljev in imela prijazne in dobre učitelje. 
Upam tudi, da bom ohranila stike s sošolci iz 
osnovne šole.”

Bernarda Kurnik: “V letu 2006 imam kar nekaj 
pričakovanj. Želim si, da bi bila sprejeta v željeno 
srednjo šolo. Pred tem me čakajo še nacionalni 
preizkusi. Želim, da bi jih dobro opravila in z 
dobrim uspehom končala to šolsko leto. Zraven

tega si želim 
še obilo 
zdravja, sreče, 
dobrih ocen in 
lepo preživetih 
trenutkov s 
prijatelji, ki jih 
imam rada.”

Natalija 
Ploj: “Moja 
pričakovanja v 
letu 2006 so, 
da bi uspešno 
zaključila 
9. razred, 
da bi jaz in 
moji sošolci 

ter sošolke bili sprejeti na željeno srednjo šolo. 
Predvsem pa si želim, da bi letošnje počitnice bile 
nepozabne in dolge!”

Aleksander 
Sužnik: 
“V tem letu 
pričakujem, da 
bom uspešno 
opravil 
nacionalne 
preizkuse. 
Želim si tudi 

Zoisovo štipendijo, saj mi manjka samo eno zlato 
priznanje, upam da bom dosegel odličen uspeh, 
in da bom sprejet na gimnazijo, za katero sem se 
odločil.”

Jon Kocbek: 
“V tem letu 
pričakujem,da 
bom osvojil 
zlato priznanje 
iz zgodovine 
in nemščine. 
Želim si še, da 
bom uspešno 

opravil nacionalne preizkuse in uspešno zaključil 
9. razred. Septembra, v srednji šoli, pa upam, da 
bom spoznal tako dobre sošolce kot jih imam 
sedaj.”
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Petek trinajstega
Ljudje, ki so vraževerni, bodo ta dan ostali doma. 
Na petek trinajstega se namreč lahko zgodi 
marsikaj - lahko pride do nesreče ali do kakršne 
koli druge nevarnosti.
Strah pred številko 13 izvira iz norveške 
mitologije. Bog Odin in njegovih 11 najbližjih 
prijateljev se je nekoč zbralo na divji zabavi, na 
kateri so se imeli odlično, vse dokler se ni pojavil 
Loki, bog zla in nemira. Ob prihodu hudobnega 
boga je bilo na zabavi navzočih 13 bogov. Bog 
užitka Balder je skušal Lokija vreči iz hiše, med 
naporom pa ga je zadela smrtonosna puščica. 
Balder je umrl, Zemljo pa sta ovila tema in 
žalovanje.
Številka 13 ni nujno slaba. V numerologiji 
opozarja na nepredvidljive in nenadne dogodke, 
ki niso nujno nesrečni. Tudi astrologi verjamejo, 
da petek trinajstega spremlja sreča. Takrat nas 
namreč ščiti Venera; ljudje, ki so rojeni na ta dan, 
pa naj bi bili šarmantni, privlačni in rojeni pod 
srečno zvezdo. 
Obstajajo pa znanstveni dokazi, da je petek 
trinajatega nesrečen dan. Psihologi so odkrili, da 
ravno na ta 
dan veliko 
ljudi zboli 
ali pade. 
Možno je, 
da je temu 
tako, ker je 
precej oseb 
ravno zaradi 
strahu pred 
nesrečnim petkom zaskrbljenih in pod stresom.
Strah pred petkom trinajstim se strokovno 
imenuje frigatriskajidekafobija, beseda pa je 
sestavljena iz besede fobija (strah) in števila 
13. Statistika npr. kaže, da na petek trinajstega 
ogromno Američanov ne pride v službo in 
ne potuje, zato je izpad dobička od 800 do 
900 milijonov ameriških dolarjev. V špansko 
govorečih deželah velja pravilo ni te cases ni te 
embarques (se ne poroči, niti ne potuj), kristjani pa 
števila 13 ne marajo, ker je bilo na zadnji večerji 
Jezusa Kristusa 13 ljudi.
Petek trinajstega je letos bil januarja, naslednje 
leto pa nas čaka aprila in julija.

Gregor Brdnik, 7. a

Dobili smo novi sošolki
Na začetku januarju sta se 4. b razredu pridružili 
dve novi sošolki. To sta dvojčici, Anita in Barbara. 

Povprašali smo ju, kako se počutita med nami.

1.Katero šolo sta obiskovali prej?
Obiskovali sva osnovno šolo Tabor II.

2. Ali vama je všeč na naši šoli?
Da, zelo nama je všeč.

3. Po čem se razlikuje naša šola od prejšnje?
V Mariboru so učenci bolj poredni, nagajivi. Pouk 
se nama je zdel težji.

4. S čim se ukvarjata v prostem času?
Velko se igrava na dvorišču, Anita igra sintesajzer, 
Barbara pa je v Mariboru trenirala atletiko. Obe 
tudi radi poslušava glasbo.

5. Katera glasba vama je všeč?
Barbara: “Rada poslušam Game over.”
Anita: “Jaz pa BBT.”

6. Kako sta se počutili, ko sta prvič stopili v 
naš razred?
Počutili sva se prijetno, malo nama je bilo 
nerodno.

Za vas smo spraševali učenci
dodatnega pouka 4. b razreda

Transport in the future
The skybike will have a computer and an 
automatic drive. It will have two engines and a 
GPS system. It will drive in the sky and it won’ 
t have tyres. It will have infra violet lights. It will 
have a security system. The skybike will have a 
LCD DVD player. The police wil have a skybike 
too. The sponsor will be Mercedez - benz. The 
typical color of  the bike will be metalic blue or 
green. The skybike will drive 380 km/h per hour.

Simon Svenšek, Rok Gobec
in Timotej Nemec, 8. a

In the future we will have different cars. They will 
be more aerodynamic. They will fly in the sky. 
They will have ten super speed engines with a 
computer control. They will be invisible. Because 
ob them there won’t be traffic jams. At first they 
will be very expensive, about a million dollars 
each, but after a few years they will become 
cheaper. They will land like a helicopter, so they 
will land and take off  vertically. They will be here 
in less than ten years.

Tadej Horvat, Matej Pulko
in Kadrijan Balaj, 8. a
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Naš lev - doživete izjave naših 
prvošolcev

Našemu levu je ime LEVČEK. Ime Levček smo 
mu dali, ker je prijazen lev. Rad jé čokolado. Ima 
rad otroke, posebej še tiste, ki so v 1. razredu v 
Voličini, ker so pridni in prijazni. Je še majhen in 
se rad igra z otroki. Ima rumeni repek. Želi, da so 
oskrbniki v živalskem vrtu prijazni do vseh živali.

1. skupina: Martina, Laura, Zala,
Samanta, Ines, Tadej

Mi smo našemu levu dali ime PIKEC. Ime smo 
mu dali kar tako. Rad jé sadje. Je prijazen lev in 
želi imeti prijaznega oskrbnika. Najbolj je vesel, 
ko ga obiščejo otroci.

2. skupina: Tina, Tinkara, Amadeja,
Špela, Sara K., Sara V., Kaja

Našemu levu pa je ime STRAŠEN. Takšno ime 
smo mu dali zato, ker je res strašen. Ima rad vodo. 
Jé sadje, rad pa ima tudi meso. Včasih kaj ukrade, 
a se nato opraviči. Rad poležava na soncu. Živi na 

robu živalskega vrta. V živalskem vrtu se dobro 
počuti, ker mu je tam všeč. Najbolj vesel je obiska 
pridnih in prijaznih otrok.

3. skupina: Nejc, Bojan K., Tim,
Domen, Bojan D., Nika

Naš lev je PETER. Ne krade. Ne jé čokolade 
in mesa. Pa tudi sladkarij ne. Jé samo sadje in 
zelenjavo. Rad pije mleko. Je prijazen in ne 
nagaja drugim. Rad ima vse ljudi, najraje pa ima 
otroke. Rad ima tudi druge živali. Z njimi se igra. 
V živalskem vrtu mu je všeč, ker mu nikoli ni 
dolgčas.

4. skupina: Aljaž, Alen, Aleš, Jure, Jan

Silvestrska noč
Silvestrovanja sem se že zelo veselila. Praznovali 
smo ga pri nas doma.
Že cel dan smo se pripravljali na silvestrsko 
noč. Povabili smo tudi sorodnike in prijatelje. 
Silvestrovanje se je začelo ob osmih zvečer. Bilo 
nas je pet otrok in deset odraslih. Celo noč smo 
se lahko skupaj igrali. Po večerji sva s sestro 
pripravili novoletni koncert. Ko je bilo le še deset 
sekund do novega leta, smo v roke vzeli penino. 
Najprej smo odštevali, nato pa odprli penino. Po 
polnoči smo metali petarde in svetili z iskricami. 
Ob dveh ponoči so se gostje počasi odpravili 
domov. Ko so odšli, sem šla spat.
Naslednji dan so gostje spet prišli, da smo skupaj 
pojedli, kar nam je ostalo od prejšnjega dne.

Urška Peserl, 4. a

Pričakovanje novega leta
V soboto zvečer smo pričakali novo leto. Zjutraj 
smo odšli v trgovino po nakupih. Mama in jaz sva 
pospravili stanovanje in skuhali večerjo. Ura je 
tekla zelo hitro. Pripravili sva lepo okrašeno mizo. 
Večerjali smo in se pogovarjali. Po večerji smo 
šli na sprehod, kajti bili smo že kar zaspani. Zrak 
nas je prebudil. Zunaj so pokale petarde in vsaka 
hiša je bila lepo okrašena. Potem smo šli k babici, 
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ki je imela pravi disko. Zbrali so se mladi in vrteli 
glasno glasbo. Tudi mi smo se veselili, plesali 
in peli. Ura se je bližala polnoči. Pripravili smo 
kozarce in peneče vino. Odštevali smo zadnjih 
deset sekund do polnoči. Nazdravili smo vsi, tudi 
midve s sestro sva poskusili penino. Voščili smo 
si vse lepo v prihajajočem letu. Takoj zatem smo 
tekli gledat rakete in ognjemet. Dobili smo še 
obiske. Otroci smo se igrali do tretje ure zjutraj. 
Pozno ponoči smo vsi utrujeni, a vseli, odšli v 
posteljo. Tako smo pričakali novo leto. Ostalo mi 
bo v lepem spominu.

Klavdija Vogrin, 4. a

Sneženi mož
Na zasneženem hribu smo otroci naredili velikega 
snežaka. Na glavo smo mu dali velik lonec. 
Za nos smo mu nataknili oranžen korenček. 
Oči, usta in gumbe smo mu naredili iz oglja. V 
roko smo mu postavili metlo. Veselo smo se 
igrali okrog njega. On pa nas je z zanimanjem 
opazoval. Včasih so ga obiskali tudi lačni ptički, 
ki so se usedli na njegovo metlo. Toda neke noči 
je zapihal topel veter in zjutraj je na mestu, kjer je 
stal snežak, bila le velika luža.

Manja Balaj 3. b

David Šilec, 4. b

Nekega dne smo otroci iz snega naredili 
sneženega moža, ki je bil prav smešen. Namesto 
korenčka je imel kornet, oči je imel iz pomaranč, 
usta pa mu je krasila rumena banana. Ker je 
bil zelo debel, ni mogel hoditi. Vozil se je z 
okroglimi sanmi. Zaradi hitrosti sank si je moral 
pokriti glavo s slamo. Plašč si je najraje okrasil z 
redečimi vrtnicami. Bil je zelo prijazen in lep. Ko 
je posijalo toplo sonce, je kar izginil med oblake. 
Otroci smo težko čakali naslednjo zimo, da ga 
spet srečamo.

Urška Veršič, 3. b

Nekega jutra je začelo snežiti. Tomi in Tjaša sta 
vstala in se oblekla. Povedala sta mami in očetu, 
da gresta ven. Tomi in Tjaša sta se odločila, da 
bosta naredila snežaka. Snežaku sta naredila oči, 
nos, usta, nadela klobuk in pritrdila gumbe. Ko 
je bil narejen, sta mu dala ime Snežko. Snežko 
je oživel. Rekel je Tomiju in Tjaši: “Se gremo 
sankat?” Tomi in Tjaša sta se zelo začudila, da 
sneženi mož govori. Šli so se sankat. Sneženi 
mož, Tomi in Tjaša so postali prijatelji. Potem 
je prišla pomlad in Snežko se je stopil. Tomi in 
Tjaša sta pogrešala svojega prijatelja. Zato sta 
si kupila plišastega snežak, ki ju je spominjal na 
Snežka.

Valentina Tuš, 3. b

Klemen Ozmec, 4. b

Dobri možje malo drugače
Dragi ljudje, poslušajte vsi,
kako se tem možem z jelenčkom godi!
Dajmo Božiček, govori na glas!
Jo, jo ...

Stara budilka sitno zvoni,
jaz sem utrujen, meni več ni!
Dajem odpoved, meni več ni!
Se kdo javi in me nadomesti?
Nekoč bil sem mlad, bilo je lahko,
danes sem star in delo je težko!
Včasih so se otroci veselili že mandarine,
zdaj pa so vse goskice fine!
Jo, jo ...

Dedek Mraz, naj te sliši cela vas!

Sem napihnjen dedek Mraz in pojem na ves glas.
Otroci se me veselijo, ker darila vsi dobijo.
Jo, jo ...

Siva kučma, bela brada, topel kožuh, zvrhan koš,
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Joj, že prišel je med nas, dober stari dedek Mraz!

Ne, ne otroci, daril letos ne bo,
ker vaš dedek na Havajih sončil se bo!
Jo, jo ...

Jelenček pokaži svoj pravi jaz!

Jelenček Rudolf  Božičku in dedku Mrazu hiti na 
pomoč, z njima se po Voličini vozi celo noč.
Letos je v modi ADSL, pretežke so moje sani,
saj ste že nori prav vsi.

Miklavž povej vse svoje želje!

Ali poznate tega možička, prijaznega strička?
Sem Miklavž, parkelj daril mi je fauš.
Ko na zvonec pozvonim, molijo že vsi.
V imenu očeta in sina in svetega duha,
to letos bila je najdaljša molitvica.
Dragi starši, tako več ne gre,
svoje otroke preveč razvajate.
Če se ne spremenite, daril ne dobite.

Sem parkeljc mlad, otroci so zame smrad.
Če jih v pest dobim, jim vse kosti zdrobim.
Pekel je moj dom, tam čakal vas bom.

Učenci
dodatnega pouka 4. b razreda

Natalija Krajnc, 5. r.

Novoletne počitnice
Novoletne počitnice so se začele praznično. Ko 
sem prišla iz šole, sem z bratom in mamo okrasila 
božično drevo. Delo mi je bilo zelo všeč, saj sem 
potem pod drevescem našla darila. Počitnice mi 
je polepšal sneg. S sosedi smo se smučali, bilo je 
prekrasno. Imeli smo tudi obiske. S sestričnami 
in bratranci smo se igrali, gledali televizijo in se 
pogovarjali. Bilo nam je zelo lepo. Tudi mi smo 

obiskali tete in strice. V četrtek smo šli v kino 
Kolosej, kjer smo gledali risanko Prekletstvo 
Strahouhca. Na silvestrovo smo bili pri sosedih. 
Tam smo se igrali, jedli, pili in zabavali. Ko je 
prišla polnoč, smo odprli šampanjec. Otroci 
smo pili otroškega. Zaželi smo si srečno, zdravo 
in uspešno novo leto. Potem smo gledali, kako 
spuščajo rakete. Med počitnicami mi je bilo zelo 
lepo.

Patricija Polič, 3. a

Tina Nemec, 4. b

Spet prišel je dedek Mraz
To niso sanje,
res so snežinke
bele, majhne in velike.

Dedek Mraz spet prišel je med nas,
med nas iz zasneženih jas,
s Pohorja belega
prinesel je darila, skromna in ogromna.

Izpolnil nam bo želje skrite,
pa ni važno, če so majhne ali velike.

Zato pa dragi dedek Mraz,
hitro, hitro pridi spet med nas.

Alex Fras, 3. b

Blaž Golob, 4. b

LITERARNE STRANI
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Trije dobri možje so se poslovili, 
spomini nanje pa še ostajajo
Mesec december je bil v vrtcu zelo vesel mesec. 
Polni pričakovanja smo se veselili treh dobrih, 
prijaznih mož: Miklavža, Božička in dedka 
Mraza. Pisali smo jim tudi pisma in narisali 
risbice. Miklavž nas je zelo presenetil. Videli ga 
nismo, a vemo, da je bil v našem vrtcu, saj je 
pojedel jabolko, ki smo mu ga nastavili in nam 
pustil prijazno pismo. Napolnil pa je tudi naše 
nogavičke.
Nekoliko več časa smo morali čakati na dedka 
Mraza, saj nas je obiskal šele proti koncu meseca. 
Pa nič zato, saj smo imeli veliko dela. Izdelati 
je bilo treba voščilnice, okrasiti igralnico in 
novoletno jelko. Ali veste, da lahko tudi suho 
vejo, ki jo najdemo v gozdu spremenimo, v lepo 
novoletno drevo? To smo naredili mi in ponosni 
smo na to.
Obiskala nas je tudi knjižničarka. Zelo veseli 
pa smo bili lutkovne pravljice Trije pujski, ki so 
nam jo zaigrali šolarji iz OŠ Voličina. Mi pa smo 
nastopali kot palčki v kulturnem domu v Voličini.

Nastopili smo kot palčki.

V vrtec smo povabili tudi starše. Skupaj smo 
si izdelali pravljično novoletno torto in na njej 
prižgali svečke. Pa tudi zaplesali smo s starši. Za 
glasbo je poskrbel naš prijatelj Mario, ki že kar 
dobro igra bobne. Njegov očka je prinesel kitaro, 
s seboj je pripeljal še prijatelja s harmoniko in že 
nas je zabavala naša glasbena skupina. Na zabavi 
moramo biti seveda urejeni. Za naše lepe pričeske 
je poskrbela frizerka, ki nas je obiskala v vrtcu in 
nam naredila najlepše frizure.
In kako praznično je bilo šele ob slavnostnem 
kosilu. Igralnico smo lepo uredili, zatemnili, 
pogrnili mize. Na novoletnem aranžmaju 
smo prižgali svečke, pozabili pa nismo niti na 

praznično glasbo. Naše prijazne kuharice so nam 
skuhale najboljšo kosilo, še torta je bila zraven.
Pozabili pa nismo tudi na živali. Lovec nas je 
peljal v gozd, kjer smo gozdnim živalim nastavili 
hrano. Hranimo tudi ptičke in damjake, ki živijo v 
naši bližini.
Kot bi mignil je bil tu 23. december in prišel je 
dedek Mraz. Joj, kako je imel mehko brado! Pa 
kako je prijazen, tudi rajal je z nami. Prinesel nam 
je tudi veliko lepih igrač. Radi se igramo z novimi 
igračami. Lepo pazimo nanje in se spominjamo 
prijaznega starega dedka.

Januarske drobtinice v vrtcu 
Selce
Obiskal nas je pravljični Modri medvedek. 
Poglejte ga na fotografiji, kako je velik, pa tudi 
prijazen in zabaven.

Obiskal nas je Modri medvedek.

Zimski športni dan s starši.

Zelo veselo pa je bilo na našem zimskem 
športnem dnevu s starši. Ali vidite kakšnega 
velikega snežaka smo naredili? In veste, kaj si želi? 
Da bi bila zima še dolga in mrzla.

Otroci in vzgojiteljici iz vrtca Selce

NAŠI NAJMLAJŠI
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Šolski trači
Z novim letom so prišli tudi novi trači.
Stanko Č. iz 9. b ima dve oboževalki iz 8. razreda, 
in sicer Iris M. in Karmen B. Šušlja se tudi, da je 
Stanko všeč Suzani E. iz 9. a. Stanko je zaljubljen 
v punco, ki ni iz naše šole. V Suzano E. je 
zaljubljen Matija D. iz 4. a. Franci B. iz 8. r. pa na 
šolskih hodnikih išče Damjano K. iz 9. b. Tomaž 
J. iz 9. a ima oboževalko Tino K. iz 8. razreda. 
Naš Tomažek pa se je ogrel za Tamaro R. iz 9. b. 
Mitja L. in Blaž R. iz 8. razreda sta zaljubljena v 
Moniko T. iz 9. b.
Če še nimate svoje simpatije, si jo hitro poiščite, 
kajti valentinovo se bliža!

*Zvezdica in Miki*

Tokio Hotel
Na sceni so se s prvo pesmijo DURCH DEN 
MONSUN pojavili šele avgusta lani. Njihova prva 
plošča SCHREI je že po treh mesecih doživela 
zlato naklado. Skupino sestavljata brata dvojčka 
(Bill in Tom, 16 let) in njuna prijatelja 

(Gustav in Georg, 17 oz. 18 let). Poleg tipično 
pankerskih pesmi so posneli tudi nekaj balad 
(posebno ponosni so na pesem RETTE MICH). 
Takoj po izdaji prve plošče so se odpravili na 
turnejo po Švici, Nemčiji in Avstriji, drugam 
pa bodo šli šele, ko dobijo zadostno podporo 
založbe. Ta je namreč uradno izdala njihov album 
le v omenjenih državah. A za Tokio Hotel kot 
kaže ni ovir.

*Spely*

Križanka
NAVPIČNO
1. slovenska svetovna gimnastičarja
2. moško gimnastično orodje
3. dvovišinska ________

VODORADVNO
4. osnovni element na parterju
5. žensko gimnastično orodje (nizka in visoka)
6. poznamo ritmično in ________ gimnastiko
7. ________ Štukelj
8. tekmovanje je lahko posamično ali ________
9. konj z ________
10. ________ memorial

Križanko sta pripravili:
Karmen Brunčič in Nina Osojnik, 8. r.
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