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Ekodan
V petek, 24. 3. 2006, je na šoli potekal ekodan. 
Učenci so izdelovali razne izdelke iz odpadne 
embalaže, ustvarjali s pomočjo naravnih 
materialov, iz starega papirja izdelovali nov 
papir in obravnavali različne vsebine (npr. 
pomen čistosti 
okolja). Pogovarjali in 
ustvarjali so plakate na 
temo onesnaževanje 
vode, zraka in okolja 
nasploh in spoznavali 
ter predlagali, kako bi 
onesnaževanje zmanjšali.
Popoldan smo v 
Kulturnem domu 
Voličina izvedli prireditev ob materinskem dnevu 
in svečanem podpisu Ekolistine. Pred polno 
dvorano so Ekolistino naše šole podpisali župan 
Občine Lenart, mag. Ivan Vogrin, predsednica KS 
Voličina, Ana Šuster, predsednica sveta staršev, 
Jelka Pulko, predstavnica učencev, Natalija Ploj, 
koordinatorka Ekošole, Regina Harl, predstavnica 
podjetja Letnik-Saubermacher, mag. Mojca 
Letnik, in ravnatelj Anton Goznik.
Osnovna šola Voličina že dlje časa sodeluje s 
Hortikulturnim društvom Maribor, ki vsako leto 
ocenjuje urejenost šolske okolice. Kar nekaj let 
je šola prejela javno pohvalo za izredni uspeh 
v prizadevanju za olepšanje našega okolja. Na 
prireditvi, ki je bila v Unionski dvorani v torek, 
21. 3. 2006, pa je šola prvič prejela plaketo Zlata 
vrtnica. Zaposleni na šoli in tudi otroci ter učenci 
se trudimo, da bi bila notranjost šole in tudi njena 
okolica lepa, čista in urejena. Zagotovo je Zlata 
vrtnica dokaz, da smo pri tem uspešni.

Ravnatelj

Inovacijski projekt V krogu
Tišina ni enaka mirovanju,
tišina ni enaka odrevenelosti.
Tišina lahko pomeni:
gledati, opazovati,
razmišljati, premišljevati,
pozabljati,
z vsemi čuti uživati,
notranji set iskati,
posvetiti se življenju z novimi
močmi in energijami.
(B. Wilems - Mielenhausen)

Svet tišine, pogovori v krogu, dihalne in masažne 
vaje, umetnost in različne igre so dejavnosti, 

s pomočjo katerih od letošnjega šolskega leta 
naprej sproščamo in umirjamo učence pri pouku.
Cilj, ki ga želimo doseči s temi dejavnostmi je, 
da želimo otrokom zagotoviti bolj sproščen in 
ustvarjalen pouk.
Odločile smo se, da vam bomo v vsaki številki 
Šolarčka predstavile eno izmed iger oz. vaj, ki jo 
boste lahko počeli tudi doma.

Sproščanje s pomočjo masaže –
ŽIVALI PRIHAJAJO
Otrok naj sedi ali leži. Preko njegovega telesa ena 
za drugo tečejo razne živali. S pomočjo gibov 
rok skušajte ponazoriti načine gibanja različnih 
živali (npr. majhna miška, ki steče preko hriba, 
ogromen slon, ki mu sledi, poskakujoči zajček, 
bolha, ki grize …). Ta masaža je otrokom zelo 
zabavna in v njej uživajo. V začetku otroku 
pustite, da samo uživa, zato vsako žival napovejte, 
da otroku ne bo potrebno ugibati, katera je. 
Otrok naj se povsem sprosti. Vsaka živali 
naj bo na njegovem telesu zadosti časa, med 
ponazarjanje posameznih živali pa napravite 
dovolj dolg presledek.
Želim vam prijetne trenutke z vašim otrokom.

Simona Čuček

Šolsko tekmovanje iz fizike
Šolsko tekmovanje iz fizike je potekalo 7. marca 
2006 ob 13. uri v učilnici matematike. Tekmovalo 
je šest učencev iz 9. razreda, in sicer Aleksander 
Sužnik, Stanko Čuček, Jon Kocbek, Natalija Ploj, 
Jasmina Pukšič in Vesna Klobasa in štirje učenci 
iz 8. razreda: Ines Kopčič, Eva Fras, Tadej Horvat 
in Gašper Kolarič. V 9. razredu se je naprej 
uvrstil Aleksander Sužnik, v 8. razredu pa Ines 
Kopčič. Čestitamo!

Vesna Klobasa, 9. a

Šolsko tekmovanje iz 
matematike
V četrtek,16. 3. 2006, je bilo na naši šoli šolsko 
tekmovanje iz znanja matematike. Udeležilo se ga 
je kar nekaj učencev. Na področno tekmovanje so 
se lahko uvrstili le učenci od 7. razreda naprej.
Iz 7. razreda sta se nanj uvrstila Barbara Sužnik 
in Matej Kocbek; iz 8. razreda Ines Kopčič in 
Amanda Spevan, v 9. razredu pa sta dovolj točk 
dosegla Aleksander Sužnik in Damjana Krajnc. 
Zagotovo si vsi skupaj želimo, čim več uspeha pri 
nadaljnjem tekmovanju.

Aleksander Sužnik, 9. b
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Anketa
Ali je športna aktivnost del 
vašega vsakdana?

Davorin Slanič, 8. a
“Da, zelo se ukvarjam s 
športnimi aktivnostmi, 
predvsem z nogometom, 
saj treniram pri 
Nogometnem klubu 
Drava. Veselijo me 
različne športne 
aktivnosti, saj so zelo 

zdrave za ljudi, krepijo nam telo.”

Nico Meško, 5. r.
“Zame je šport zelo 
pomemben in z njim se 
ukvarjam veliko časa. 
Skoraj vsak dan sem 
na igrišču, kjer igram 
nogomet. Treniram 
tudi namizni tenis. 
Prehranjujem se zdravo, 

da ne bom predebel. Šport je moja najljubša 
dejavnost.”

Saška Kolarič, 5. r.
“Šport je zame edini 
hobi, ob katerem se zelo 
sprostim. Od športnih 
aktivnosti imam najraje 
tek. Dan preživim čim 
bolj razgibano. Po šoli 
in šolskih obveznostih 
mi ostane še nekaj časa 

za rekreativne dejavnosti. Večinoma kolesarim, 
rolam in tekam. Zato vam povem, da vam ne bo 
žal, če se boste ukvarjali s športom.”

Stanko Čuček, 9. b.
“Športna aktivnost je 
del mojega vsakdana, saj 
se vsak dan ukvarjam 
s športom. Zame je 
športna aktivnost zelo 
pomembna, saj se ob 
njej sprostim in uživam. 
Če se ne bi ukvarjal s 

športom, bi verjetno bil debel, saj pojem veliko 
hrane. A kljub temu se ne zredim in pri tem mi 
pomaga vsakodnevna rekreacija. Na dan se s 

športom ukvarjam od 3 do 4 ure, in sicer 1 uro 
v šoli, 1 uro po šoli in še pozneje skoraj 2 uri 
treninga v klubu. Vsakdanjo športno aktivnost bi 
priporočal tudi ostalim zaradi boljšega počutja. 
Toda paziti moramo, da nam ne vzame preveč 
časa, saj je šola na prvem mestu.”

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

Spomini na stare čase
V začetku marca smo povabili v goste Inino 
babico, njeno sestro, prababico in njune 
prijateljice. Prijazne gospe so nam z glasbo in živo 
pripovedjo pričarale stare čase. Navdušeno smo 
jih sprejeli, saj redko slišimo tako ubrano ljudsko 
petje. Zapele so nam pesmi o kolinah, o pomladi 
in nam pripovedovale, kako so nekoč živeli. S 
seboj so prinesle celo kolovrat in pravo laneno 
odejo. 

Ubrano ljudsko petje.

Za obisk se jim še enkrat lepo zahvaljujemo.
Učenci 4. a in b razreda z učiteljicama

Poroka nekoč – ohcet
Poroka nekoč se ne razlikuje veliko od današnjih 
gostij.
Gostje so se zbrali pri nevesti in ženinu na domu. 
Tam so imeli okrašene domačije s smrekovimi 
vejami in barvnimi trakovi. Čakal jih je že potica, 
malica in kaj za popit. Pri ženinu je bila tudi 
glasba, ki je goste popeljala k nevesti na dom. Pri 
nevesti so pripravili razne stare šege in navade: 
sekanje drv, ličanje in razno izbiro nevest. Ko 
so dobili nevesto, so se odpeljali s kočijami ali z 
vozovi v cerkev. Med potjo jih je čakala šrajnga. 
Tu so morali domačinom plačati za nevesto, 
če je šla v drugo faro (občino). Po končanem 
cerkvenem obredu so imeli zabavo s hrano in 
pijačo, ki je trajala tudi več dni.

Tomi Tuš, 4. b
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Koline
Opisala bom furež ali koline.
Zjutraj domači pričakajo mesarja. Na koline 
povabijo še svoje prijatelje in sorodnike. Mesar 
si pripravi posebno orodje in s posebno pištolo 
ustreli prašiča v glavo, nato pa ga z ostrim nožem 
še zabode, da odteče kri. To kri gospodinja speče 
in ponudi za prvo malico. Nato prašiča odnesejo 
na posebno mizo in ga razrežejo. Gospodinja 
meso razporedi. Nekaj ga da v zamrzovalno 
skrinjo, nekaj ga speče, nekaj pa ga mesar uporabi 
za klobase. Te so še posebej okusne. Mesar naredi 
tudi krvavice. Gospodinja mora poskrbeti, da 
nihče ni lačen ali žejen. Pripraviti mora obilno 
malico in kosilo. Ta dan je za vse veliko dela, ki 
mora biti dobro organizirano.
Po končanem delu sledi večerja in sprostitev ob 
kartah in pogovoru.

Barbara Krajnc, 4. b

Trgatev
Jeseni v vinogradu opravimo trgatev. Trgatev se 
začne tako, da si najprej pripravimo orodje. S 
škarjami se odpravimo k trsom z veliko slastnega 
grozdja. Na njem so vedno čebele, ki se sladkajo 
z grozdjem. Paziti moramo, da nas katera ne piči. 
Grozdje mečemo v plastične posode. Nato ga 
prenesemo v prešo, kjer ga stisnemo v grozdni 
sok. 11. novembra, na martinovo, se mošt 
spremeni v vino.
Ko se trgatev konča, se vsi zberemo ob mizi in 
nekaj pojemo, vendar pa ne pozabimo poskusiti 
mošta.

Anita Krajnc, 4. b

Eva Fras, 8. r.

Ličkanje
V starih časih so ljudje jeseni imeli mnogo 
opravil, ki so jih morali opraviti. Eno izmed njih 
je bilo ličkanje.
Ličkanje se je začelo tako, da so si kmetje s 

polja pripeljali pet do šest vozov koruze in 
zraven povabili še sosede, znance in včasih 
še harmonikarja. Na tla so si postavili zaboje 
za jabolka in čez njih položili deske različne 
velikosti. Začeli so ob 19. uri in končali ob enih 
zjutraj. Med delom so veselo prepevali. Včasih 
so imeli tudi glasbo, ob kateri so se tudi zavrteli. 
Dobili so malico in okrepčali so se s sladkim 
vincem. Ličkanje se je končalo, ko so postorili vso 
delo. Domov so vsi odhajali utrujeni.
Vsi pravijo, da je bilo ličkanje nekoč lepše, pa tudi 
jaz mislim tako, pa čeprav o tem ne vem prav 
dosti.

Tjaša Polanec, 4. b

David Golob, 8. r.

Stare šege in pust
Predstavil vam bom pust in stare šege.
Moja babica je stara oseminosemdeset let. 
Ko pridem k njej, mi pripoveduje zanimive 
zgodbe o njeni mladosti. Ko je bila še otrok, je 
primanjkovalo kruha, morala je veliko delati na 
polju in v hlevu, v šoli pa so še uporabljali tablico 
in kamenčke. Doživela je prvo in drugo svetovno 
vojno in težke povojne čase. Vedno je prijazna in 
nasmejana. Najraje se spominja veselih dogodkov.
Pripovedovala mi je o starih šegah kot so ličkanje 
koruze, luščenje koruze in fižola, praznovanje 
velike noči, božiča, porok in pusta. Ljudje so se 
veliko družili, peli, zabavali in preživljali dolge 
zimske večere.
Pustu so včasih rekli “fašang”. S pustnim časom 
je bil konec zime. Otroci so se ga veselili, saj 
tisti dan ni bilo pouka in gospodinja je pekla 
krofe. Otrokom so naredili veliko gugalnico, ki 
so jo imenovali “ziba”. Ves dan so se družili s 
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sosedovimi otroki, se gugali in tekali h gospodinji 
po krofe. Krofom so rekli “krapi”. Niso bili 
polnjeni s slastno marmelado.
Našemili so se samo odrasli. Bili so “orači”. 
Spredaj sta vlekla dva konja plug, ki ga je držal 
orač, to je bil fant, ki še ni bil poročen. Za 
njim je šla sejalka. V rokah je imela košaro, 
polno travnega semena. Metala ga je po snegu. 
V skupini sta bila še ženin in nevesta. V času 
pusta je bilo veliko porok. Za glasbo je poskrbel 
harmonikar. Na široko je vlekel mehove in igral 
vesele melodije, ki so se slišale daleč naokrog. Pri 
vsaki hiši so zaplesali, zapeli in zajuckali. Ljudje 
so jim dali klobaso, jajca ali krofe. Denarja niso 
dobili, ker ga je primanjkovalo. Če pa gospodinja 
klobas ni darovala, je kateri izmed pustnih šem 
ušel na podstrešje in gospodinji ukradel klobaso.
Naslednji dan je bil post (pepelnica), takrat se ni 
jedlo mesa. Postni čas je trajal 40 dni do velike 
noči.
V času pusta so se ljudje zelo veselili in pozabili 
na takratno revščino. Tudi sedaj se otroci velimo 
pusta in se zabavamo. Našemimo se v supermene, 
filmske junake, oračev pa ne vidimo več.

Blaž Mesarec, 4. b

Simon Breznik, 7. r.

Pustna povorka
Ker se je bližal pustni čas in smo se morali 
našemiti, smo se v razredu odločili, da bomo 
skupinska maska. Naša razredničarka je 
predlagala, da bi lahko bili oddaja VZEMI ALI 
PUSTI. Vsi smo se strinjali s tem. Zmago Batina 
je bil Timotej Kurnik, Poldek je bil Žan Majerič, 
Saška sem bila jaz, Barbara Bašl, ostali pa so bili 

škatle. Najprej smo izdelali škatle. Škatle smo 
pobarvali in jim naredili luknje za noge, roke 
in glavo. Učiteljica nas je prijavila na povorko, 
ki je bila v Lenartu. Čeprav je bilo mrzlo, smo 
zdržali vse do podelitve nagrad. Tam je bilo dosti 
izvirnih mask, ampak drugo mesto smo zasedli 
mi. Vsi smo bili zelo veseli nagrade, ki je znašala 
kar 20.000 SIT. Po podelitvi nagrad smo vsi 
dobili malico. Ko smo se najedli, smo srečni in z 
lepimi spomini na ta mrzel dan odšli domov. Tega 
dne zagotovo ne bom pozabila, saj se je zgodilo 
marsikaj zanimivega.

Barbara Bašl, 4. a

Samanta Žvajker, 7. r.

Zvonček
Zvonček ima bel cvet in zeleno steblo. Ima dva 
podolgovata gladka lista. Raste v gozdu ali ob 
robu gozda, lahko tudi na vrtu. Rastejo v večjih 
skupinah. Zvonček cveti spomladi, ko je dovolj 
toplo in ni več snega. Ko so dovolj veliki, jih 
lahko natrgamo za šopek. Raste iz čebulic na 
vlažnih tleh.

Valentina Slanič, 3. a

Cvet je bele barve. Ima dva podolgovata in gladka 
lista. V zemlji ima čebulico. Na vrhu cveta ima 
majhen list. Raste v vlažni zemlji. Cveti v začetku 
pomladi. Njegova čebulica je strupena. Raste 
v skupini. Naš travnik je zelo lep, ko spomladi 
cvetijo zvončki, saj je vse belo. Nikoli jih ne 
smemo natrgati preveč, saj s tem uničujemo 
naravo.

Nataša Brunčič, 3. a

Je eden prvih znanilcev pomladi. Je zelo majhen, 
a zelo trdoživ, saj pokuka na plan celo izpod 
snega. Raste med grmovjem, po sadovnjakih, po 
tratah, predvsem na vlažnih tleh. Njegovi cvetovi 
so beli in so sestavljeni iz treh krajših notranjih 
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listov in koničastih zunanjih listov. Iz zvončkov 
lahko naredimo šopek in si z njim polepšamo 
dom.

Špela Peserl, 3. a

Ines Kopčič, 8. r.

Ura
Moja ura je kvadratne oblike. Je črne barve in 
majhna. Ima tri bele kazalce in enega rdečega. 
Majhen kazalec mi kaže uro, srednji minute in 
veliki sekunde. Rdeči kazalec lahko nastavim 
na čas za bujenje. Deluje s pomočjo baterije. 
Uporabljam jo za merjenje časa.

Goran Levanić, 3. a

Naša ura stoji v dnevni sobi. Je ovalne oblike 
in zlate barve. Visoka je 23 cm. Številčnica je 
okrogla in bele barve. Številke in kazalci so črne 
barve. Pokrov je prozoren in plastičen. Urni 
mehanizem poganja baterija. Ima 4 okrasne 
kroglice, ki jih poganja vzmet. Imamo jo za okras 
in da nam kaže točen čas.

Aljaž Sternad, 3. a

Stenska ura ima tri kazalce, dva črna in enega 
rdečega. Najdaljši kazalec kaže minute, najmanjši 
pa ure. Tanek kazalec kaže sekunde. Na številčnici 
so števila od ena do dvanajst. Na moji uri so 
arabske številke. Ura je okrogla in modre barve. 
Kaže nam točen čas. Dovolj je velika, da jo vidim 
od vsepovsod.

Karin Petko, 3. a

Opisala bom svojo stensko uro. Je srednje velika, 
pravokotne oblike in roza barve. Na vrhu ure je 
medvedek, kuhinja in muca. Ura je sestavljena iz 

belo-roza ohišja, številčnice in številk. Na sredini 
ure so trije kazalci. Najmanjši kazalec je črne 
barve in kaže ure, večji črni kazalec minute, rdeči 
pa sekunde. Ura je narejena iz mavca. Deluje s 
pomočjo dveh baterij, ki sta pritrjeni na zadnji 
starni ure. Ura nam kaže točen čas in nam tudi 
polepša dom.

Saška Kurnik, 3. a

Zajček
Sem zajček Dolgouhec,
imam ušesa dva.
Zelo rad poskakujem
ena, ena, dva.

Najrajši imam korenje,
če hočeš tudi zelje.
Ponoči ukradem ga,
to zame bo poslastica.

Sem res živahen zajček,
to ve še mali palček.
Imam res ljubek domek
lisice pazim se.

Nataša Brunčič, 3. a

Nejc Krajnc, 4. b

Novica
Kako vesela je novica,
ki jo nosi golobica.
V kljunčku oljčno vejico drži,
vse na ladji se smeji.

Špela Grajfoner, 3. a

LITERARNE STRANI
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Valntina Trinkaus, 7. r.

Greek civilization

Greek History
Greece is a much harder place to live, because the 
soil is not as good and there is not always enough 
water to grow plants for food. Our first evidence 
of  real settlement in Greece comes from about 
55,000 BC. Even then there were not very many 
people until around 3000 BC.

Greek Games
The Greeks took games very seriously, but 
especially athletic competition. The Greeks 
believed in their gods. So one way to get on the 
good side of  the gods was to exercise, to eat 
right, to oil your skin, to create a beautiful body 
that the gods would love them. There were a lot 
of  athletic competitions in Greece. The most 
famous of  these are the Olympic Games.

Clothes
Greek women wore one large piece of  wool, 
wrapped around them and pinned in various ways 
to make it stay. These dresses always came down 
to their ankles.

Greek Architecture
The earliest buildings that were built in Greece in 
the New Stone Age are small houses or huts, and 
wooden walls around them for protection. Later 
there were bigger houses and stone walls around 
the villages. In the Irone Ages in Greece we see 
a new type of  buildings the temple for the gods. 
These earliest temples are built in the Doric Style. 
After Iron Age are built more temples, bigger and 
with new design ideas. People began to build in 
the Ionic style. Democracy prevents the Greeks 
from building palaces or big tombs.

Aleš Horvat, 9. a

The light
It was October 1998 and Peter was driving to 
Garstand. The night was cold and dark. He 
didn’t now where he was so he stopped and 
looked at the map. Suddenly he thought it was 
an aeroplane. Peter feet the car spinning. It was 
turning round and round very fast. Finally, the 
car sopped. Peter felt sick. He opend the door 
and got out. He couldn’t believe his eyes. He was 
thirty metres up. He wanted to get back to the 
car, but he felt something pulling. He came to a 
door. It was opened. He walked through the door 
into a room. There was a small, blue circle. Peter 
could hear a voice in his head saying something. 
He couldn’t understand it. He saw a policeman 
looking through the window. He was shining a 
torch into the car. “Are you all right?” said the 
policeman. “Yes, I’m fine.” “OK. Goodnight.”

Katja Polanec, 9. b

Špela Slanič, 7. r.

Teenage health
We have to eat more vegetables and fruit. With 
these we get important vitamins and minerals. 
We could eat meet, but this is not good. We have 
to eat more fish, because we get lots of  protein 
from fish. We know that teenagers in Slovenia 
don’t eat healthy food, because we don’t have 
a time in the morning to proper breakfast and 
healthy food. Then we eat fast food or something 
unhealthy like: hambureger, chicken, chips, 
sandwich and sausages. So we have to eat more 
vegetables and fruit in life. We are happy and we 
feel healthy. Some teenagers drink alcohol and 
get drunk and this isn’t good for body. Teenagers 
have to play football, basketball, volleyball, tennis 
or do cycling when it is sunny. In teenage years 
we have to drink milk or water. This is a recipe 
for healthy life and we don’t have to go on diet. 
Live Healthy with naturale.

Stanko Čuček, 9. b
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Zimovanje na Tojzlovem vrhu
Pravo veselje je v naši skupini naredilo obvestilo, 
da se vsi petletniki lahko prijavijo na tridnevno 
zimovanje, ki bo potekalo na Tojzlovem vrhu. 
Še preden so starši videli obvestilo, so se otroci 
odločili, da je to “ful” v redu, ter da gredo vsi, ki 
so stari pet let. 
Mamice in očetje so nejeverno gledali svoje 
malčke. Ali so že dovolj veliki, da bodo za tri dni 
odšli od doma brez staršev? Njihova odločitev ni 
bila tako hitra kot odločitev otrok. Otroci so jih 
pomirili, da so že veliki, da jih bo spremljala Gabi, 
da gredo tudi prijatelji iz vrtca Voličina.
Po nekaj dneh pa je bilo vse dogovorjeno. Osem 
otrok se je prvič odpravilo za tri dni od doma 
brez staršev. 

Vsak dan je bilo veliko govora o zimovanju. 
Nestrpno smo vsi čakali težko pričakovani dan. 
Sreda, petnajsti februar, je bil prav poseben dan. 
Že zgodaj zjutraj so bili v vrtcu veseli otroški 
obrazi, polne potovalke, sani, smuči … Z velikim 
avtobusom so se odpeljali novim dogodivščinam 
naproti.
V treh dneh se je dogajalo veliko zanimivega. 
Sankanje, igre na snegu, pohod z lovcem, iskanje 
škratka z baterijo v temi, izdelovanje vodnega 
kolesa in piščali, disko in še polno drugih 
zanimivosti so otroke tako zaposlile, da skoraj 

niso imeli časa telefonirati staršem. Ob vrnitvi v 
vrtec so navdušeno pripovedovali, kako je bilo 
zanimivo, pa kako dobro so jedli, pa tudi to, da 
nihče ni jokal, saj bodo vendar v jeseni postali že 
šolarji.
Verjemite, da so bili takrat tudi obrazi staršev 
nasmejani.

Projekt “V krogu”
Zakaj smo se odločili sodelovati v tem 
inovativnem projektu in kaj želimo doseči?
- Umirjeno sproščeno vzdušje v skupini.
- Prijazne medsebojne odnose.
- Umirjene pogovore.
- Aktivno in umirjeno igro.
- Razvijanje pozitivne samopodobe.
- Zavedanje samega sebe – ozavestiti notranji stik   
s samim seboj.
- Spoznavati in izražati čustva.
- Spoznavati drug drugega, se vživljati v čustva 
drugih.
- Uvesti otroka v dejavnosti sproščanja in 
umirjanja.
Kako potekajo dejavnosti; kaj delamo “v krogu”?
Na tla smo si s srčki označili krog. Naš krog 
imenujemo krog prijateljstva. V njem se zberemo, 
ko nas povabi izbrana glasba. Izvajamo različne 
igre:
- jutranji pozdravi (prijatelju se nasmehnemo, ga 
pobožamo, mu povemo lepo besedo …);
- poslušamo umirjeno glasbo – ob njej rišemo;
- izvajamo gibalne igre za sprostitev, z gibanjem 
posnemamo živali (spečo kačo, štorkljo, žabo 
muco, čebelo ...);
- potujemo v svet čutil (različne igre za vonj, 
okus, dotik, sluh, vid);
- z zaprtimi očmi potujemo v pravljični svet; 
- potujemo v svet tišine, v katero nas popelje 
pesmica Tišina pripluje tiho z neba ... 

Naša opažanja so naslednja; vsi se prijetno 
umirimo, sprostimo, spočijemo, odnosi so 
prijaznejši, pogovori bolj umirjeni. Aktivnost 
otrok in njihova samopodoba je večja.
Pa še nasvet staršem; vzemite si vsak dan deset 
minut časa in se igrajte podobne dejavnosti s 
svojim otrokom. Prepričali se boste, da se boste 
prijetno počutili vi in vaš otrok. Lahko nas tudi 
obiščete v vrtcu, pa se bomo igrali skupaj.
Priporočamo vam tudi literaturo: Posnemajmo 
žival, Kje je doma tišina?, Nočne lučke.

Vrtec Selce
(vzgojiteljica Julijana Bračič)

NAŠI NAJMLAJŠI
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Anžej Dežan
Anžej Dežan je naš letošnji evrovizijski 
predstavnik. Komisijo je osvojil s pesmijo Plan B.
Rodil se je 17. junija 1987 v Šentjurju pri Celju. 
Že pri desetih letih je zmagal na tekmovanju 
Karaoke nacionalne televizije in se leta 2002 
pričel učiti petja pri celjski profesorici Jasmini 
Maček. 
Aprila 
2004 je 
prvič 
nastopil 
v oddaji 
Spet doma 
v okviru 
Bitke 
talentov in 
se uvrstil 
med 
dvanajst 
finalistov, 
s katerimi 
je posnel 
pesem Vsi 
za enega. 
Decembra 
2004 sta 
v superfinalu tega glasbenega tekmovanja ostala 
samo še Anžej Dežan in Omar Naber.
Anžej je osvojil drugo mesto in tako postal 
viceprvak Bitke talentov, njegov talent pa so 
prepoznali uspešni avtorji (Urša in Matjaž Vlašič 
ter Boštjan Grabnar), ki so postali njegova 
glasbeno-ustvarjalna ekipa. Skupaj z njimi je 
izdal prvi singel C’est la vie, nastopil pa je tudi 
kot spremljevalni vokal Nuše Derenda na EMI 
2004. Čez mesece se je prijavil na Melodije morja 
in sonca ter izdal drugo pesem, Vroče. Pesem 
je osvojila četrto mesto v skupnem seštevku 
po telefonskem glasovanju in prvo nagrado 
strokovne komisije za pesem v celoti. Za Vroče je 
lani poleti posnel tudi videospot.
Sedaj ga čaka evrovizijsko tekmovanje in upamo, 
da se bo dobro odrezal.

*Spely in Samy*

Šolski trači
Za nami je mesec marec in pomlad se je pričela. 
V tem mesecu je veliko novih parov, ki so na 
sveže zaljubljeni. Če hočete izvedeti kdo so, si 
preberite naslednje vrstice.
Davorin P. iz 9. a razreda je noro zaljubljen v 
Saško H. iz 8. a. razreda. Tomaž J. iz 9. a razreda 

zelo rad vidi svojo sošolko Vesno K. Kaja T. iz 
5. razreda je na novo zaljubljena v Mateja P. iz 
8. razreda. Stanko Č. iz 9. b pa si je našel novo 
simpatijo, to je Nika M. iz 7. razreda. Njena 
sošolka Adriana L. je zaljubljena v Blaža R. iz 8. 
razreda. Tina K., prav tako iz 8. razreda, pa je 
zaljubljena v svojega sošolca Davida G. Jon K. iz 
9. b je zapustil svojo simpatijo Urško G. iz MB. 
Uroš F. iz 5. razreda pa gleda za Kajo B. iz 1. a.
To bo za ta mesec vse in upamo, da bodo 
naslednji mesec trači spet zares polni.

*Zvezdica in Miki*

Jožek Zorko, 7. r.

Monia Kolarič, 9. b

Ina Pivljakovič, 4. b
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