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Na dobro obiskani novinarski konferenci, ki je bila v sredo, 19. aprila 2006, na Osnovni šoli Brežice se je 
podpisala konzorcijska pogodba s šolami partnericami za izvajanje projekta Od kakovosti k odličnosti in 
predstavljeni so bili cilji delovanja nove mreže šol, v kateri sodeluje tudi OŠ Voličina.

31. marca 2006 smo izvedeli, da smo vključeni v projekt na podlagi javnega razpisa Ministrstva RS za 
šolstvo in šport za sofinanciranje mrež vzgojno-izobraževalnih organizacij na področju ugotavljanja in 
razvijanja kakovosti v letih 2006 in 2007, ki jih sofinancira Evropski socialni sklad.

Nosilka projekta je OŠ Brežice, šole partnerice pa so: Druga OŠ Slovenj Gradec, OŠ Grm, OŠ Majde 
Vrhovnik Ljubljana, OŠ Podzemelj, OŠ Trbovlje in OŠ Voličina.

26. april 2006, letnik VIII
št. 75, naklada 300 izvodov
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Na drugi redovalni konferenci v začetku marca 
2006 se je pokazalo, da kar nekaj učencev v tretji 
triadi ni doseglo minimalnih standardov znanja. 
Na omenjeni konferenci smo sprejeli sklep, da 
anketiramo učence o tem, kaj počnejo, ko niso v 
šoli. Zanimalo nas je, koliko časa namenijo na eni 
strani gledanju televizije in delu na računalniku ter 
na drugi, koliko časa namenijo za šolsko delo.

Na podlagi 
izdelanega plana 
je do sedaj nekaj 
več kot polovica 
neuspešnih učencev 
svoje primanjkljaje 
nadoknadilo in 
neuspešne ocene 
popravilo.

V nadaljevanju 
vam posredujemo 
odgovore 
anketiranih 
učencev. Anketo 
je izpolnjevalo 43 
učencev 7. in 8. 
razreda. Prosili smo 
jih, da pošteno, iskreno in odkrito odgovorijo.

SKLOP: TELEVIZIJA
Na vprašanje: “Katere oddaje gledam na 
televiziji?” so na prvem mestu filmi (39), nato 
poljudnoznanstvene oddaje (32), dnevnik (13) itd.

Na vprašanje: “Kako dolgo gledam televizijo med 
tednom (pon., tor., sre. in čet.)?” je od 43 učencev 
odgovorilo od 0 do 1 ure dnevno (8), od 1 do 2 
uri (12), od 2 do 3 ure (16), od 3 do 4 ure (5) in 
dnevno več kot 4 ure (2).

Na vprašanje: “Koliko časa nameniš gledanju televizije 
v petek?” so učenci odgovoril: od 0 do 2 uri (6), 
od 2 do 4 ure (24), od 4 do 6 ur (9) in več kot 6 
ur (4).

Na vprašanje: “Koliko časa nameniš gledanju televizije 
v soboto?” so učenci odgovorili: od 0 do 3 ure (16), 
od 3 do 6 ur (20) in od 6 do 9 ur (7).
Na vprašanje “Koliko časa nameniš gledanju televizije v 
nedeljo?” so učenci odgovorili: od 0 do 3 ure (28), 
od 3 do 6 ur (12) in od 6 do 9 ur (3).

Od 43 učencev ima 17 učencev TV v svoji sobi. 
Prav tako je od vseh učencev 13 odgovorilo, da 
jim starši dovolijo gledati vse oddaje.

SKLOP: RAČUNALNIK
42 učencev ima doma računalnik, 36 ga uporablja 
za igranje različnih igric, 37 za pisanje referatov, 
20 pa tudi za učenje preko računalniških 
programov in interneta.

Na vprašanje “Koliko 
časa dnevno prebiješ 
ob računalniku?” so 
učenci odgovorili 
tako: nič (2), do 1 
ure (20), od 1 do 2 
uri (13), od 2 do 3 
(4) in več kot 3 ure 
(4).

SKLOP: ŠOLSKO 
DELO
Zanimalo nas je tudi, 
koliko časa otroci 
namenijo šolskemu 
delu, in sicer med 
tednom (pon., tor., 

sre. in čet.). Učenci so odgovorili tako: nič časa 
(2), od 0 do 30 minut (3), od 30 minut do 1 ure 
(7), od 1 ure do 1 ure in 30 minut (16), od 1 ure 
in 30 minut do 2 uri (6) in več kot 2 uri (9).

Prav tako so učenci odgovarjali, koliko časa 
namenijo šolskem delu v petek in soboto. Nič 
časa je odgovorilo (5) učencev, od 0 do 30 min 
(15), od 30 min do 1 ure (15), od 1 ure do 1 ure in 
30 min (4) od 1 ure in 30 min do 2 uri (2) in več 
kot dve uri (2).

Podobno nas je zanimalo tudi za nedeljo, učenci 
so odgovorili sledeče: nič (2), od 0 do 30 min 
(14), od 30 min do 1 ure (10), od 1 ure in 30 min 
(6), od 1 ure in 30 min do 2 ur (6) in več kot 2 uri 
(5).

Ali je kakšna povezava med odgovori in slabim 
uspehom učencev, pa si ustvarite bralci Šolarčka 
sami.

Ravnatelj

Šolski uspeh ob zaključku II. redovalnega obdobja
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Bralna značka iz nemščine in 

angleščine
V februarju 2006 je na šoli potekala nemška 
bralna značka. Udeležilo se je je 17 učencev 
iz sedmega, osmega in devetega razreda. Od 
tega smo dosegli 5 zlatih priznanj in 7 srebrnih 
priznanj.
V marcu 2006 pa je potekalo tekmovanje iz 
angleške bralne značke. Na tekmovanju je 
sodelovalo kar 48 učencev. Dosegli smo 3 zlata 
priznanja in 31 srebrnih priznanj. Z udeležbo na 
tekmovanju in s priznanji, ki smo jih dosegli, smo 
dokazali, da smo prizadevni v učenju tujih jezikov.

Monika Kajbič in Monia Kolarič, 9. b

Ekodan
Konec marca smo imeli učenci naše šole ekodan. 
Glavna tema učencev 9. a razreda je bila VODA 
JE ŽIVLJENJE.

Razredna razstava.

Razdelili smo se v skupine in s seboj prinesli 
vire. Nato smo se odpravili v računalniško 
učilnico, kjer smo na računalniku pripravljali 
svoje prispevke, ki so se navezovali na našo 
glavno temo. Kasneje smo vse prispevke združili 
in speli v knjižico. Dva učenca našega razreda 
sta pripravila pregovore in reke o vodi. Napisali 
smo tudi, kakšen je pomen vode za človeka. 
Poiskali smo tudi glavne vzroke za onesnaženost 
voda. Z uporabo čistilnih naprav za čiščenje 
odpadnih voda iz gospodinjstev in industrije 
bi preprečili onesnaženost voda. Pogledali smo 
tudi industrijsko pripravo pitne vode. Nam 
zelo zanimiva tema so bili vodni ekosistemi, 
ogrožene živali in rastline v jezerih, rekah in na 
kopnem. Med našimi temami se je znašla tudi 
tema o solinah, ki so ogrožene. Pogledali smo si 
tudi varstvene režime. Na koncu smo v razredu 
pripravili razstavo.
Ekodan je bil poučen in je hitro minil.

Suzana Emeršič in Nina Vuzem, 9. a

Učenci 9. b razreda smo ta dan namenili 
pogovoru o alkoholizmu in zdravemu načinu 
življenja. Po skupinah smo delali plakate, zraven 
pa predstavili svoja mnenja. Ko smo zastavljeno 
temo obdelali, smo svoje delo predstavili 
sošolcem. Nato smo pripravili razstavo, katero so 
si vsi prisotni na proslavi lahko tudi ogledali. Bilo 
je zabavno in hkrati poučno.

Jasmina P., Monika T. in Tamara R., 9. b

Naravoslovni dan
V sredo, 5. 4. 2006, smo se učenci 5. razreda 
odpravljali v Palomo v Sladki vrh. Z nami sta bili 
učiteljici Zdenka Ekselenski in Anita Grajfoner 
Petrič. Zjutraj smo se zbrali v šoli in učiteljica 
Zdenka nam je razdelila liste za reševanje. Kmalu 
smo se odpravili na avtobusno postajo. Potem 
smo se vkrcali v avtobus in se odpeljali. Ko smo 
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prispeli do Palome, smo počakali našo voditeljico. 
Ko je prišla, nas je odpeljala do vhoda tovarne. 
Tam smo videli veliko odpadnega papirja. V 
tovarni je bilo veliko strojev, ki so zelo ropotali. 
Najprej smo si ogledali, kako izdelujejo papirnate 
brisačke. Sledil je ogled izdelovanja robčkov. 
Nazadnje smo si ogledali, kako izdelujejo papir. 
Videli smo tudi robote. Ugotovili smo, da so 
pogoji za delo slabi, kajti v tovarni je veliko hrupa 
in smradu. Blizu je bila tudi trgovina s Palominimi 
izdelki. Tam si je lahko vsak nekaj kupil. Potem 
smo se vrnil v Voličino.
To je bil res krasen dan.

Nuša Ornik, 5. r.

Učenci 7. razreda pa smo se odpravili v Maribor, 
kjer smo si ogledali akvarij in terarij. Najprej 
je vstopila naša razredničarka, da je plačala 
vstopnino. Pri vhodu nas je pričkal gospod, ki 
dela v akvariju. Povedal nam je nekaj o zgodovini 
in delovanju akvarija in o ribah nasploh. Nato 
je sledil ogled posameznih akvarijev in terarijev. 
Vsak je opisal poljubno vodno in kopensko žival. 
V terariju je bil najbolj gledan piton. Po ogledu 
smo se odpravili v mestni park. Sprehodili smo se 
vse do ribnikov.
Potem smo se vrnili v Voličino, kjer smo v 
razredih napravili zapiske naravoslovnega dne.
Kot vedno nam je čas hitro minil in naravoslovni 
dan je bil pri koncu.

Katja Domajnko, 7. a

Knjižničarski krožek
Letos na naši šoli deluje knjižničarski krožek, ki 
ga vodi učiteljica Mateja Karneža. Vsako sredo 
zjutraj poteka v knjižnici. Krožek obiskuje kar 
nekaj učencev. Ob urah krožka zlagamo knjige, 
delamo okraske, spoznavamo program Cobiss, 
učimo se praktičnega dela v knjižnici, pomagamo 
mlajšim pri izbiri knjig, delamo plakate svojih 
najljubših knjig idr. Ob urah se nasmejimo, v 
knjižnici vlada veselo vzdušje. Za ta krožek smo 
se učenci odločili zato, ker nas zanima delo v 
knjižnici, imamo veliko domišljije, zanimajo nas 
knjige in radi umetniško ustvarjamo. Preprosto 
ljubimo knjige!

Špela Slanič in Gregor Brdnik, 7. a

Spomladanski šolski kros
V četrtek, 13. 4. 2006, se je 11 učencev od 5. do 
9. razreda udeležilo tekmovanja v spomladanskem 
šolskem krosu, ki je potekal v Mariboru ob 
Dvorani Tabor.

Naši učenci so zasedli odlična mesta:
1. mesto: BARBARA SUŽNIK (letnik 93)
                MITJA LEŠNIK (letnik 92)
2. mesto: KRISTINA EGGHARDT (letnik 91)
                BLAŽ MESAREC (letnik 94)
                SAŠKA KOLARIČ (letnik 94)
3. mesto: STANKO ČUČEK (letnik 91)
4. mesto: IRIS MATJAŠIČ (letnik 92)
6. mesto: EVA FRAS (letnik 92)
12. mesto: UROŠ FRAS (letnik 94)
17. mesto: NICO MEŠKO (letnik 94)

Vsem učencem iskreno čestitamo in jim še naprej 
želimo tako zavidljivih rezultatov!
Prispevek o uspehu naših učencev je bil objavljen 
tudi v reviji Športne novice, ki je izšla v sredo,
20. 4. 2006.

Petra Cvikl

Šolski trači
Za nami je mesec april. Opažamo, da se imate še 
vedno zelo radi.
Lep čas sta bila par Tomaž J. iz 9. a in Amanda S. 
iz 8. razreda. Tomaž sedaj osvaja svojo sošolko, ki 
ji je podaril tudi rožico. Stanko Č. iz 9. b in Nika 
M. iz 7. razreda sta par že nekaj tednov. Tini K. iz 
8. razreda in Tjaši B. iz 7. razreda je všeč Marko 
Č. iz 9. a. Markove oči pa vidijo samo sosošolko 
Katjo P. Katja je všeč tudi Mitji V. iz 9. b. Šušlja 
se, da sta parček tudi Suzana E. iz 9. a in Matija 
D. iz 4. a. Skupno romanco pa še preživljata 
Samanta Ž. iz 7. razreda in Tomaž G. iz 9. b.
Imejte se še naprej tako radi in vztrajate v svojih 
zvezah!

*Zvezdica in Miki*
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Življenje v času mušketirjev
V času mušketirjev so ljudje živeli v manjših hišah 
iz kamna in opeke. Hiše so imele tri nadstropja. 
Do njih so vodile tlakovane ceste. Niso imeli 
kanalizacije in elektrike. V mestih je živelo 
približno 100.000 prebivalcev, v državi pa okoli 
6.000.000. Ljudje so prodajali sadje, zelenjavo in 
živila v zelo umazanih ulicah. Redili so bike in 
konje. Konje so jahali mušketirji. Uporabljali so 
jih za boje z drugimi ljudstvi. Oblečeni so bili 
v oblačila živih barv in svečane obleke, na glavi 
so imeli velike klobuke s peresom. Imeli so tudi 
dolge lase. Nosili so visoke in podložene škornje. 
Borili so se sabljami, puškami in topovi. Ubijali 
so ljudi in jim kradli ter uničevali bivališča, saj so 
tudi oni slabo živeli. Za zabavo so prirejali plese v 
maskah.
Življenje mušketirjev je bilo težko, a včasih tudi 
zabavno.

Anja Klobasa, 5. r.

Domen Horvat, 4. b

Potovanje na otok zakladov
Nekega zimskega dne se mi je porodila želja 
po dogodivščinah, toplih dnevih … Nato pa 
mama zakriči iz kuhinje: “Katja, pismo zate!”. 
Bila sem zelo radovedna, kdo mi piše pismo. 
Takoj sem ga odprla. V njem je pisalo, da lahko 
grem na potovanje. Na otok zakladov za štiri 
osebe. Poklical sem svoje prijateljice Kajo, Niko 
in Adrijano. Seveda so vse privolile in prišle k 
meni. Na zidu se je prikazala luknja in iz nje 
je prihajal nenavaden glas. Ni ga bilo mogoče 
razumeti. Vse smo skočile vanjo in znašle smo se 
na skrivnostnem otoku. Vroče sonce je pripekalo 
na naša lica. Na pesku smo našle načrt za iskanje 
zaklada. Napotile smo se v gozd. Hodile smo 
med palmami in različnimi drevesi. Nika je nekaj 
zaslišala iz grma in rekla: “Mislim, da nismo 
same na otoku. Bežimo!” Ko smo bežale smo 
videle, da za nami tečejo gusarji. Pred nami so 

se na drevesu prikazale stopnice. Hitro smo vse 
splezale na drevo. Od tam smo zagledale majhno 
hišico. Gusarji so tekli mimo, ker so stopnice 
izginile. Vse smo si oddahnile. Drugi dan smo 
raziskovale po otoku. Na drevesih so sedele 
papige in nas opazovale. Bile smo že pošteno 
lačne, zato smo jedle razno sadje in pile kokosovo 
mleko. Nato smo si odpočile in osvežile v sinjem 
morju. Čez čas smo se vrnile v hiško. Kaja je 
opazovala z daljnogledom in opazila gusarje, ki 
so izkopali stari zaklad. Nato so odpluli z ladjo. 
Vendar niso prišli daleč. Zadeli so ob čeri in ladja 
se je potopila. Zaklad pa je potonil skupaj z ladjo 
in gusarji.
Čeprav smo se domov vrnile praznih rok, smo 
vsaj doživele pravo dogodivščino.

Katja Fištravec, 5. r.

Simona Črepnjak, 9. a

Krpanova pot domov
Martin Krpan je bil tihotapec. Tovoril je angleško 
sol, kar je bil v tistih časih velik prekršek. Poklicali 
so ga na Dunaj, da premaga Brdavsa. Za plačilo je 
dobil cesarjevo potrdilo, da sme tovoriti angleško 
sol, in mošnjo cekinov. Poslovil se je in odšel 
domov.
Ko je šel mimo straže, je prosil za svojo kobilo. 
S kobilo se je odpravil proti gozdu. Zvečerilo 
se je. Martin Krpan se ustavi ob hrastu, priveže 
kobilo in vzame kos kruha, ki ga poje. Potem 
zaspi. Tedaj pa se mu približa minister Gregor 
in mu vzame pismo. Martin Krpam se zbudi in 
ugotovi, da mu je ponoči nekdo ukradel pismo. 
Začne tekati po gozdu in zasliši šelestenje v 
grmovju. Pristopi h grmovju in vidi ministra 
Gregorja s pismom v roki. Zgrabi ga in reče: 
“Zakaj si mi ukradel pismo?” Minister Gregor pa 
ne odgovori. Tedaj Martin Krpan zarenči: “Zakaj 
si mi vzel moje pismo?” Minister Gregor po 
tihem odgovori: “Nočem, da imaš pismo.” Martin 



stran 7

26. april 2006LITERARNE STRANI

Krpan ga izpusti in reče: “Da se to nikoli več ne 
ponovi!” Minister Gregor zbeži, Martin Krpan 
pa nadaljuje pot. Ko pride domov, vidi, da so vas 
obkolili Turki. Vzame svojo sekiro in jih začne 
pobijati. Pobil je vse Turke in vstopil v vas. Tam 
že vidi svoja starša in vaščane, kako so srečni. 
Mati pa reče: “Dobrodošel doma, junak!”
Doma je potem bilo veliko slavje posvečeno 
Martinu Krpanu.

Ernest Brunčič, 7. r.

Aleš Horvat, 9. a

Nazaj v srednji vek
Bilo je leto 2890, ko sta znanstvenika Klemen 
in Nejc odkrila časovni stroj. Odločila sta se, da 
bosta odšla v čas srednjeveških gradov. Pristala 
sta točno v Grajski ulici 1. Ko sta stopila nekaj 
korakov naprej, jima je na glavo padla vsebina 
nočne posodice. Zavpila sta in se pojavila pred 
kraljem. Kralj je ukazal, naj ju obglavijo. V tistem 
trenutku pa se je na odru za obglavljanje pojavila 
princeska in se očetu pogumno postavila po robu. 
Prišla je tudi Nejčeva in Klemnova vojska. Kralj 
ju je pozval na boj. Začela se je vojna. V vojni sta 
prisostvovala tudi Klemen in Nejc. Spretno sta se 
borila in sproti pobijala trmaste vojake. Na koncu 
sta preživela smo Nejc in Klemen. Odločila sta se, 
da se bosta vrnila v svoj čas.

Nejc Krajnc in Klemen Ahmetovič, 4. b

Zgodba o Matildi
Matilda je bila nenavadna deklica, ki je že pri 
štirih letih znala brati. Hrepenela je po branju 
knjig.
Večino časa je Matilda presedela v samoti ali pa 
je odšla v mestno knjižnico in brala. Bila je zelo 
pametna. Ni znala samo brati, tudi pri računanju 
je bila zelo spretna. To je navdušilo njeno 
učiteljico Medico. Ko je obiskala njene starše, je 
bila začudena, da doma nimajo nobene knjige. 

Matilda ni hrepenela samo po knjigah, pač pa tudi 
po ljubezni svojih staršev. Bila je žalostna, ker se 
starša nista zmenila zanjo. Bila je najpametnejša 
deklica v razredu. Po nekaj tednih so v šoli 
sklenili, da jo bodo premestili v 8. razred. Tudi 
tam je znala skoraj vse. Vsak dan, ko je prišla 
domov, je odšla v samoto in brala. Brala ni samo 
otroški pravljic, pač pa tudi romane. Ker je tako 
pogosto prihajala v knjižnico, je knjižničarka takoj 
vedela, kaj ji naj ponudi.
Matilda je bila prijazna, pametna in dobrosrčna. 
Popolno nasprotje njenih staršev. Čeprav sta 
hotela, da ne bi več brala, je še vedno vztrajala.

Anja Vrabl, 5. r.

Jasmina Pukšič, 9. b 

Juha protiboleznin
Recept, kako jo napravimo. Najprej damo v vodo 
prašek protiboleznin, potem dodamo nekaj moke, 
soli, sladkorja, paradižnika, kumaric in jabolk. 
Na koncu dodamo še nekaj zdravil. Vse skupaj 
moramo skuhati. Ko je juha kuhana, jo morajo 
otroci pojesti. Potem ne bodo več bolni in bodo 
lahko hodili v šolo.

Urška Zupančič, 3. a osemletke

Recept za juho protisnežin
V lonec vlijemo vodo, nato dodamo česen in 
krompirjeve olupke. Dolijemo malo kozjega 
mleka. To damo na štedilnik in počakamo, da 
zavre. Ko zavre, dodamo kosti, banane, korenček 
in kozjo dlako. Ponovno mora zavreti. V to 
juho vsipamo še prašek PROTISNEŽIN in 
pokrijemo s pokrovom ter počakamo, da je juha 
kuhana. Nato vse to postavimo na drevo. Takrat 
močno zasmrdi. Zasmrdi vse do oblakov po 
vsej Sloveniji. Oblaki izginejo, preneha snežiti in 
posije sonce. Hura, za juho protisnežin!

Maja Rojs, 3. a osemletke
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Prijatelji in življenje
Človek je unikat,
je nekaj, kar pozna vsak.

Je kot roža, ki cveti
in nekoč oveni.

Vsak človek odrašča,
postaja vedno bolj zrel,
in si želi,
da let bi čim več doživel.

Vsako leto človek je starejši,
vsako leto pridobi kak’ sivi las
in pri osemdesetih
je že kot dedek Mraz.

Za tolažbo, da človek ni sam,
se prijatelji stisnejo k nam.
In tudi, ko nam je najbolj hudo,
nam dober prijatelj pomaga lahko.

Prijatelja po srcu se spozna
in ni človeka,
ki v srcu ne bi nosil
kanček dobrega.

Pa naj bo tako ali drugače,
prijatelji ostanejo za večne čase.

Nina Vuzem, 9. a

Anita Krajnc, 4. b

Naša hiša
Živim v majhni hišici, ki je zidana in ima streho 
pokrito z valovitimi ploščami. Ima štiri okna v 
kleti in sedem oken v pritličju. Na veliki balkonski 
terasi imamo poleti bazen, v katerem zelo uživam. 
V hiši sta dve sobici, kuhinja z jedilnico, kopalnica 
in stranišče. Iz jedilnice je lep razgled na Pohorje. 
To je naša hiša.

Marsel Hercog, 3. a devetletke

Naša hiša je zelo velika. V hiši živimo ata, mama, 
brat, sestra, babica in jaz. Naša hiša stoji ob cesti. 
Zidana je iz opeke. Zraven hiše stoji garaža, hlev 
in svinjak. Ima pravokotno obliko. Klet imamo 
pod garažo. V hiši imamo dvojno stanovanje. 
Babica je v pritličju. Ata, mama, brat, sestra in 
jaz, pa v podstrešnem stanovanju. Iz stanovanja 
imamo balkon, da lahko pogledamo daleč 
naokrog. Streha je rdeče barve. Pokrita je z opeko. 
Hiša nima zunanjih ometov. Imamo en dimnik. 
Na balkonu imamo železno ograjo, poleti pa rože. 
Na balkonu sušimo perilo. Balkon imamo pokrit s 
streho. To je naša hiša. Najbolj se veselim urejene 
hiše in okolice okoli nje.

Aleš Krajnc, 3. a devetletke

Naše stanovanje
Stanujem v bloku. Je v središču Voličine in zraven 
OŠ. V njem je 7 stanovalcev. Vsa stanovanja niso 
enako velika. Jaz stanujem v garsonjeri. Ostali 
stanovalci pa imajo enosobno, dvosobno ali celo 
trosobno stanovanje. Od zunaj je sive barve. Ima 
tri nadstropja. Zgrajen je bil leta 1969. Zgrajen je 
iz betona in opeke.

Goran Levanič, 3. a devetletke

Opica išče hrano
V gozdu, na drevesu, je živela vesela opica z 
imenom Nena. Z njo sta bila tudi njena lepa 
mladiča. Veliko so se igrali. Ko so se naigrali, sta 
mladiča legla k počitku. Mama Nena pa je šla 
iskat hrano. To je počela iz dneva v dan. Nekega 
dne, ko se je vračala s hrano, so jo ugrabili ljudje. 
Odpeljali so jo v živalski vrt in jo zaprli v kletko. 
Bila je žalostna, ker ni mogla mladičema prinesti 
hrano, pa tudi zato, ker ni bila svobodna. Vso 
hrano je odklanjala. Nekega dne so jo našli mrtvo. 
Tudi mladiči so poginili, ker so bili brez hrane.
Ljudje pa še kar naprej vozijo živali v živalski vrt.

Patricija Polič, 3. a osemletke
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“Z majhnimi koraki v zdravo in 
srečno otroštvo”
Vse se je začelo z družino Brbonček.
Brbončkovi otroci so zboleli. Nejc Brbonček je grdo 
kašljal. Berta je staknila prehlad in vnelo se ji je grlo. 
Najmlajši Brbonček si potem, ko je bil na stranišču, ni 
umil rok. Nato je sesal palec. Drugi otroci so mu brskali 
po nosu in dobil je gliste. Kaj pa Jakec? Kot nor se je 
praskal po glavi. Ali veste katere majhne pošasti so mu 
tekale po lasišču?

“To je ogabno,” je dr. Hov povedal mami in očetu 
Brbončkovima, “ če ne bosta bolje skrbela za svojo 
družino, se bo zgodila kakšna resna nesreča.”

Ta šaljiva, pa vendar resnična zgodbica, nam je 
dala misliti.

V našem vrtcu naredimo veliko za to, da smo 
zdravi:
• jemo sadje in zelenjavo,
• telovadimo,
• smo na svežem zraku,
• se veliko smejemo in
• skrbimo za osebno higieno.

Seveda pa je pomemben tudi počitek. Kdaj 
hodijo naši Sončki spat, da so zjutraj spočiti in 
pripravljeni na nove dogodivščine? 
Odgovori otrok.
• Po risanki.
• Po Naši mali kliniki.
• Ko je zunaj tema.

Sončki in umetnost
Risanje in barvanje sodita med najpomembnejše 
načine ustvarjalnega izražanja otrok. Zato 
Sončki v likovnem kotičku ob ritmih glasbe, 
eksperimentirajo z najrazličnejšimi materiali 
in tehnikami. In to zelo uspešno. Že nekaj 
likovnih izdelkov naših malih umetnikov je bilo 
objavljenih v reviji Cicido, v rubriki Umetnija 
meseca.

Lepo se imejte in veliko se smejte!
Sončki in vzgojiteljici

NAŠI NAJMLAJŠI
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Križanka

Križanko je pripravila: Barbara Sužnik, 7. r.

1. Raki imajo telo razdeljeno na dva dela; zadek in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
2. Slana voda, ki pokriva velik del zemeljske površine.
3. Valovanje prenaša energijo in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
4. S tujko imenovan živalski plankton.
5. Odlivanje ali _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
6. Voda, v kateri je raztopljeno veliko rudninskih snovi.
7. Lisice, jeleni, srne, volkovi, psi, medvedi, zajci itd. so _ _ _ _ _ _ _.
8. Največja slovenska školjka
9. Živali, ki imajo perje, kljun in valijo jajca, so ...
10. Tuje ime za obrežni pas
11. Sipa, hobotnice in lignji spadajo med _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
12. V obrežnem pasu je pršni pas in _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _.
13. V zraku je kar 78% _ _ _ _ _ _.
14. V prehranjevalnem spletu morajo biti trije členi, to so: proizvajalci, potrošniki in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
15. Poznamo _ _ _ _ _ _ _ _ _ na vodni gladini, na raztegnjeni vzmeti, na vrvi ...
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