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Zaključek bralne značke s 
pisateljico Janjo Vidmar
V sredo, 17. 5. 2006, nas je obiskala pisateljica 
Janja Vidmar. V kulturnem domu smo si najprej 
ogledali dramsko igro Kje so tiste stezice pod 

mentorstvom učiteljice 
Petre Caf. Po končani 
dramski igri pa je na 
oder prišla mladinska 
pisateljica Janja 
Vidmar. Pisateljica 
nam je povedala, zakaj 
se je odločila, da bo 
pisala knjige in še 
veliko zanimivih stvari 
iz svojega življenja. 
Pripravila nam je 
tudi manjši kviz, pri 

katerem so sodelovali trije fantje in tri dekleta. 
Fantje so odgovarjali na vprašanja, dekleta pa 
so točkovala pravilne odgovore. Največ točk je 
pridobil Stanko Čuček in prejel knjižno nagrado. 
Po končanem kvizu je sledil govor ravnatelja. 
Bralno značko je osvojilo 170 učencev. Sledila je 
podelitev priznanj za zlate bralce. To so: Suzana 
Emeršič, Natalija Ploj, Davorin Kranvogel, 
Vesna Klobasa, Darja Jurič, Stanko Čuček, 
Monika Kajbič, Monia Kolarič, Bernarda Kurnik, 
Jasmina Pukšič, Tamara Rašl, Aleksander Sužnik 
in Monika Tuš. Vsem učencem, ki so prejeli 
priznanja, iskreno čestitamo. Ob koncu prireditve 
so učenci pisateljici Janji Vidmar podarili njen 
portret, ki ga je narisala vzgojiteljica Jerica Ulbl.

Amanda Spevan , 8. a

Kulturni dan
V torek, 22. aprila, smo lahko dlje spali, saj 
dopoldne nismo imeli pouka. V šoli smo se zbrali 
ob 16.00. uri, se namalicali in odpravili proti 
Mariboru.
Najprej smo si v Umetnostni galeriji Maribor 
ogledali razstavo avtoportretov in portretov, 
nato še v Razstavnem salonu Rotovž razstavo 
fotografij Trend. Zatem je sledil težko pričakovan 
koncert Simfoničnega orkestra Akademije za 
glasbo iz Ljubljane v dvorani Union. Dvorana je 
prenovljena in je čudovita. Koncert je trajal kar 
dve uri in pol. Po končanem koncertu smo se 
vrnili v Voličino.
Za učence, ki ljubijo glasbo in likovno umetnost, 
je bil to nepozaben dan.

Andrej Sterniša, 7. r.

Srečanje plesnih skupin
Veliko učencev od 3. do 5. razreda pleše v 
plesni skupini Pobalini. Vseh skupaj nas je 19. 
Nekaterim je že na začetku šlo odlično, drugim 
spet ne. Vaje smo imeli ponavadi ob sobotah. 
Ko smo se končno vsi naučili, smo se s pesmijo, 
ki jo poje Magnifico, odpravili na revijo plesnih 
skupin v Cerkvenjak. Predstavili smo se s plesom 
naslovljenim Semafor, učiteljica Mojca Vogrin 
Pivljakovič pa nam je skušala pojasniti, kakšna 
zmeda bi lahko bila, če v prometu ne bi delovali 
semaforji. Pomislite!
Najprej smo si ogledali prostor, ki smo ga lahko 
poskusno preizkusili pred nastopom. Bil je zelo 
velik oder. Vsem so se tresle hlače, ker nas je bilo 
tako strah. Zvrstilo se je kar 14 plesnih skupin. Mi 
smo nastopili kot sedmi. Ko nas je napovedovalka 
napovedala, smo se pripravili in že se je začelo. 
Plesali smo zelo dobro. Med nastopom je trema 
izginila. Učiteljica nam je kasneje povedala, da je 
bil prostor napolnjen z energijo.
Potem smo se odpravili v telovadnico po 
sendviče. Bilo je zelo dobro. Tudi zato, ker nas je 
spremljal in zabaval učitelj Jože Barta. S svojim 
nastopom smo se uvrstili na medobčinsko 
srečanje plesnih skupin, ki je bilo konec maja.

Ina Pivljakovič, 4. b

Peli, plesali in igrali smo
Maj je mesec, ki v nas prebudi željo po 
toplem vremenu in s tem tudi po lenarjenju 
in poležavanju na soncu. Se pa najdemo 
tudi taki, ki raje posedamo v senci in igramo 
različne instrumente in ob številnih prireditvah 
predstavimo staršem, krajanom in vsemi ostalim, 
kar znamo.
Tako je v petek, 12. 05. 2006, v Kulturnem domu 
Voličina potekala prireditev Učenci pojemo, 
plešemo in igramo. Program sva povezovala 
Davorin Kranvogel in Nina Vuzem. Nastopila 
je lutkovna skupina Tantadruj pod mentorstvom 
Judite Bračko, otroški in mladinski pevski zbor z 
učiteljico Anito Grajfoner Petrič, nonet, otroška 
folklorna skupina, baletka Klavdija Vogrin, 
flavtistki Nuša Ornik in Jerneja Breznik, kitarist 
Matija Damiš in pianisti: Špela Slanič, Blaž 
Mesarec in Tomaž Mesarec.
Z upanjem, da Vam je bila prireditev všeč, se 
vsem Vam, ki ste se je udeležili, zahvaljujemo za 
obisk in Vas vabimo tudi v prihodnje.

Nina Vuzem, 9. a
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Rezultati šolskega teka
Učenci naše šole smo se 12. maja udeležili 
šolskega teka, ki je potekal na Poljanah. Bilo nas 
je deset udeležencev, vsi pa smo dosegli dobre 
rezultate.
Na 60 m so tekli naslednji učenci: David Golob, 
ki je osvojil 9. mesto; Mitja Lešnik, ki je osvojil 
14. mesto; Tomaž Mesarec, ki je osvojil 2. mesto 
in Iris Matjašič, ki je osvojila 7. mesto.

Na 300 m so tekli: Stanko Čuček, ki je osvojil 5. 
mesto; Kristina Egghardt, ki je osvojila 2. mesto; 
Eva Fras, ki je osvojila 4. mesto in Saška Kolarič, 
ki sem osvojila 1. mesto.
Na 600 m je tekel Blaž Mesarec, ki je osvojil prav 
tako 1. mesto.
Na 1000 m je tekla Barbara Sužnik, ki je osvojila 
5. mesto.
Vsem tekačem čestitam za odličen uspeh!

Saška Kolarič, 5. r.

Tekmovanje iz odbojke
V sredo, 10. maja, smo se odbojkarice OŠ 
Voličina odpravile na šolsko tekmovanje v Lenart.

Izpred šole smo se odpeljale s kombijem.V 
garderobah za preoblačenje smo se preoblekle 

v oranžne drese. Pred začetkom tekme smo 
se z ekipo iz Lenarta najprej razgibale. Nato je 
zažvižgal sodnik in tekma se je pričela. Prvo 
tekmo z ekipo iz Lenarta smo izgubile 25 proti 7 
in 25 proti 19. Drugo tekmo smo odigrale s fanti 
iz Jurovskega Dola. S fanti je tekmovanje bilo 
lažje. Premagale smo jih z rezultatom 27 proti 25.
Čeprav so nas dekleta iz Lenarta premagale, smo 
dosegle 2. mesto in prejele pokal.

Barbara Babič, 7. r.

Inovacijski projekt “V krogu”
Igre “KIM”
Igre “Kim” se imenujejo po glavni osebi iz 
romana angleškega pisatelja Rudyarda Kiplinga. 
Gre za fanta, ki je sirota in odrašča na ulici. Ime 
mu je Kim in s svojim učiteljem potuje po Indiji. 
Na poti naleti na hindujskega dečka, ki ima dar, 
da si vse stvari takoj zapomni in jih lahko v 
vsakem trenutku natančno opiše ali imenuje.
Igre “Kim” so torej igre, ki zahtevajo natančno 
opazovanje in dobro zaznavanje podrobnosti:

• V naravi naberi nekaj kamnov in si izmed 
njih izberi enega, ki ti je najbolj všeč. Dobro 
si ga oglej in si skušaj zapomniti vse njegove 
posebnosti, da ga boš lahko kasneje prepoznal. 
Kakšnih barv je? Kakšne oblike je? Kako velik je? 
Ali je na njem kaj posebnega? Sigurno boš želel 
svoj kamen tudi potipati. Pojdi s konicami prstov 
preko njegove površine, da boš čutil, kakšen je 
po otipu. Nato zapri oči ali pa se obrni proč in 
eden izmed soigralcev naj tvoj kamen položi med 
druge kamne na mizi. Odpri oči in skušaj najti 
svoj kamen.

• V svoji sobi izberi približno šest predmetov in 
jih položi na prt ali pladenj. Zapri oči in nekdo 
naj odvzame en predmet in ga skrije. Odpri oči 
in ugotovi, kateri predmet manjka. Lahko se igraš 
tudi tako, da k predmetu dodaš nov predmet 
in mora igralec, ki je na vrsti, ugotoviti, kateri 
predmet je nov.

• Dobro si me oglej. Nato se obrni okrog, jaz 
pa bom medtem na sebi nekaj spremenil. Obrni 
se spet proti meni in skušaj ugotoviti, za kakšno 
spremembo gre. Da, prav imaš – odložil sem 
očala, zavezal sem si ruto okrog vratu, slekel sem 
si jopič, spremenil sem pričesko …
Profesorica razrednega pouka Silva Potočnik



stran 5

31. maj 2006AKTUALNO

Naravoslovni dan
V četrtek, 20. aprila 2006, smo imeli naravoslovni 
dan. Učiteljica nam je rekla, da bomo šli v Lenart, 
kjer bomo spoznali različne ustanove. Po malici 
smo se počasi odpravili na avtobusno postajo. Ob 
desetih smo se odpeljali v Lenart. Izstopili smo 
na avtobusni postaji. Najprej smo se odpravili 
v občino. Gospod direktor nam je povedal, kaj 
delajo na občini, kateri poklici so na občini. Bili 
smo v sejni sobi. To je prostor, kjer so različne 
seje. Izvedela sem tudi to, da se na občini lahko 
civilno poročiš. V spodnjih prostorih smo si 
ogledali galerijo. Učiteljica nam je pokazala tudi 
glasbeno šolo in knjižnico. V teh dveh ustanovah 
smo že bili. Bili smo tudi v banki in na pošti. 
Ogledali smo si dom kulture in zdravstveni dom. 
Bili smo tudi na tržnici. Videli smo tudi policijsko 
postajo in lekarno. Ogledali smo si znake različnih 
ustanov. Za konec smo odšli v trgovino in si 
kupili sladoled. Nato smo se odpravili domov. 
Doma je vsak napravil miselni vzorec.
O ustanovah sem se veliko naučila in bilo mi je 
zelo lepo.

Nataša Brunčič, 3. a devetletke

Harry Potter
Ob koncu meseca aprila je bil dan knjige, zato 
sem se odločil, da vam predstavim knjigo, ki je 
doživela velik uspeh, bila pa je tudi proglašena 
za najbolj brano mladinsko knjigo leta. To je 
knjiga pisateljice Joan Kate Rowling Harry 
Potter. Do sedaj je napisala že šest mladinskih 
romanov: Kamen modrosti, Dvorana skrivnosti, Jetnik 
iz Azkabana, Ognjeni kelih, Feniksov red in knjiga, ki 
je izšla letos Polkrvni princ. Lik Harrya Potterja je 
zelo uspešen in navdušuje mlajše. Po knjigah so 
posneti tudi filmi, in sicer prvi štirje deli. Glavni 

igralec je Daniel 
Radcliffe.
Naj vam predstavim 
kratko vsebino knjige. 
Harry Potter je 
nenavaden fant, ki živi 
pri svojih sorodnik, 
saj so mu starši umrli. 
Na svoj enajsti rojstni 
dan pa se skromnemu 
Harryu odprejo vrta 
v življenje. Obišče 
ga namreč izjemno 
velik moški Hagrid 
Ralarus, ki Harryu 

pove, da je čarovnik. Tako Harry izve marsikaj, 

na primer, da je slaven, saj mu je temni čarovnik 
Mrlakenstein ubil starša, njega pa ni mogel. Harry 
se nato odpravi na čarovniško šolo Bradavičarko, 
kjer spozna nove prijatelje (Hermiono Granger, 
Ron Weasley ...) in tudi sovražnike. Harry se 
neprestano srečuje z lordom Mrlakensteinom, ki 
ga poskuša uničiti.
Če pa želite izvedeti še več, pa vam svetujem, da 
preberete knjige. Ne bo vam žal!

Gregor Brdnik, 7. a

Tomi Kramberger, 4. a

Trači
Že se približujejo počitnice! Na naši šoli je vse 
več zaljubljenih učencev.
Kot vsi vemo, sta že zelo dolgo par Stanko Č. 
iz 9. b in Nika M. iz 7. razreda. Stanko ima tudi 
oboževalke, in sicer sta v njega zaljubljeni Barbara 
B. in Barbara S., prav tako iz 7. razreda. Mitja V. 
iz 8. r. je ljubezen izpovedal svoji sošolki Tini K., 
ki pa ima oči uprte le v svojega sošolca Mitja L. 
Zelo velika ljubezen se je razvila med Katjo P. iz 
9. b in Markom Č. iz 9. a. Dva dni sta bila tudi 
par Adriana L. iz 7. razreda in Davorin K. iz 9. a. 
Gregor B. iz 7. r. je zaljubljen v sošolko Adriano 
L. Ines V., Špela S. in Katja D. so zaljubljene 
v Blaža R. iz 8. r. Nina O. je svojo ljubezen 
izpovedala sošolcu Mitju V.
Vsi zaljubljenci imejte se radi in pazite, da vas ne 
zalotijo učiteljice pri objemanju.

*Zvezdica in Miki*
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Naravni pojavi
Poznamo veliko naravnih pojavov, ki nas 
spremljajo, in sicer menjavanje dneva in noči, 
potresi, plazovi, poplave, Lunine mene, plima 
in oseka, Sončev mrk, Lunin mrk in še bi lahko 
naštevali.

Komet
Včasih ob jasnih večerih se zazremo v nebo 
in opazimo zraven zvezd še komete. Komet 
je telo, ki kroži okrog sonca. Njegovo jedro je 
kepa umazanega ledu, ki jo obkroža plast plina. 
Potuje po svoji elipsasti krožnici. Ob približanju 
Soncu del njegovega plina izhlapi. Prah pa odbija 
Sončevo svetlobo in se razširi v rep, ki ga lahko 
vidimo tudi z Zemlje.

Gregor Brdnik, 7. r.

Sončev mrk
Sončev mrk nastane, ko ležijo Sonce, Luna in 
Zemlja na premici in je Luna v sredini. Gledan 
iz Zemlje je Luna pred Soncem in tako je zakrita 
celotna svetloba iz Sonca, ali le del nje.
Sončevi mrki so zelo redki nebesni pojavi, a 
vendar eni najbolj spektakularnih. Natančneje 
ločimo popolne mrke, pri katerih Luna zakrije 
celotno Sončevo ploskev, delne mrke, pri katerih 
je zakrila le del in kolobarjaste mrke, pri katerih 
Luna zakrije le srednji del Sončeve ploskve. Do 
tega pride, ker se razdalje med Soncem, Zemljo in 
Luno spreminjajo med letom.
In še opozorilo. Za opazovanje mrka veljajo 
posebni zaščitni ukrepi za oči, saj že kratkotrajni 
pogled v Sonce povzroči nepopravljivo poškodbo 
vida. Za opazovanje Sonca uporabljamo posebna 
očala ali temna varilska stekla. V nobenem 
primeru pa ne smemo uporabiti improviziranih 
filtrov, saj ti ne nudijo primerne zaščite. V 
Sonce ne smemo gledati skozi optične naprave 
(fotoaparat, daljnogled …), saj nam svetloba v 
hipu uniči očesno mrežnico.

Katja Domajnko, 7. r.

Zemeljski plaz
Zemeljski plaz nastane na strmem pobočju ali 
pečini, kjer je zemlja zelo namočena in ni dreves, 
ki bi plaz preprečila. Zemeljski plaz se sproži 
takrat, kadar postane zrahljana vrhnja plast 
nestabilna. Največkrat je za sprožitev kriva voda. 
Voda prepoji površje zemlje in zemlja se ne more 
več držati. Vrhnja plast zemlje zgrmi po pobočju 
in zasipa oz. podre vse, kar ji je na poti. Ker 
poznamo tri vrste plazov, vsak poteka drugače. 

Padajoči plazovi nastenejo, kadar ogromne pečine 
zgrmijo po strmem pobočju. Ob dotiku s tlemi se 
pogosto nalomijo v manjše kose. Drseči plazovi 
po pobočju drsijo z veliko kamenja in skalovja 
s hitrostjo tekoče vode. Prav tako se sprožajo 
drseči plazovi drobirja, sestavljeni iz tankih plasti 
rahle zemlje in manjšega kamenja. Pri tekočih 
zemeljskih plazovih teče navzdol zmes blata in 
vode in sproti pobira vse, kar ji leži na poti. Vsak 
plaz pa pusti tudi posledice. Nekateri zasujejo 
vasi in mesta, nekateri pa poškodujejo ceste in 
železniške proge. Pod plazovi pa se tudi znajdejo 
ljudje.
Torej, omenila sem, da je glavni vzrok za plazove 
voda. Vendar, če ljudje ni bi toliko sekali dreves, 
bi morda prebrečili marsikateri plaz.

Barbara Sužnik, 7. r.

Kisli dež
Kisli dež so kisle padavine, ki jih povzročajo 
predvsem emisije žveplovega dioksida in 
dušikovih oksidov v atmosferi. Omejeni plini se 
raztapljajo v deževnici in jo narede kislo. Večino 
izpušnih plinov prihaja iz tovarn in avtomobilov. 
Vsi vemo, da je potem takem deževnica kisla. 
Ko ta pade na zemljo, jo rastline črpajo, saj jo 
potrebujejo. Vendar kasneje se rastline posušijo in 
morejo pripraviti hrane, saj je voda oz. deževnica 
vsebovala druge škodljive snovi. Na koncu 
ugotovimo, da ljudje delamo sami sebi škodo oz. 
smo povzročitelji nastanka kislega dežja.

Nika Mihelič, 7. r.

Blisk
Blisk je naravni pojav, ki nastane takrat, ko močno 
dežuje. Ko zagrmi, slišimo in vidimo blisk. V 
blisku je visoka električna energija, in sicer več kot 
10000 voltov. Če bi blisk lahko ujeli, bi pridobili 
veliko električne energije.

Jožek Zorko, 7. r.

            Blisk

ZANIMALO NAS JE
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Pomlad
Prišla je pomlad,
komaj sem jo čakal,
ker zime nimam rad.

Z njo se narava prebudi,
vsaka cvetlica zacveti
in v meni dobro voljo budi.

Ptičke zapojejo glasno,
drevje ozeleni lepo
in oznanja toplo leto.

Aljaž Polič, 4. a

Blaž Mesarec, 4. b

Pomlad
Ko zima odhaja,
pomlad že prihaja.

Takrat ptički pojo
in rožice cveto.

Takrat se živali prebudijo,
zavriskajmo juhuhu,
saj pomlad je že tu!

Spomladi je lepo,
če v njej uživamo.

Barbara Bašl, 4. a

Noč
Zvezde na temnem nebu bedijo
in se mi v sobo skozi okno smejijo.

Hitri kot strela so kometi,
komaj jih vidiš,
že želijo odleteti.

Luna kraljica noči kraljuje,
kaže moč in vsem poveljuje.

Rok Peklar, 4. a

Kaja Tuš, 5. r.

Moja soba
Naše stanovanje je v mansardi. Moja soba je ob 
kuhinji. V njej je pohištvo rjave barve, z modrimi 
ročaji. Izdelano je iz lesa. Omara za oblačila je 
postavljena desno od vrat. Omara z igračami pa 
levo od vrat. Pisalna miza je ob oknu, postelja je 
ob omari z igračami. Tla so pokrita s parketom. 
Na njem je preproga. Na preprogi je narisan vlak 
z medvedki in zajčki. Parket je rjave barve. V 
moji sobi je tudi radio, ki je ob postelji. Svetlobo 
mi daje luč na stropu, na pisalni mizi namizna 
svetilka, čez dan pa imamo dnevno svetlobo. 
Moja soba je v obliki velike tiskane črke L. Imam 
tudi lončnico in veliko okrasnih predmetov. V 
moji sobi se zelo dobro počutim.

Rebeka Šnofl, 3. a devetletke

Moja soba je čista. V njej se igram, pospravljam 
in učim. Najraje imam svojo sobo. V sobi se 
počutim varnega. Imam računalnik, mizico, 
omaro in posteljo. Moja soba je podstrešna. Ima 
kvadratno obliko. Na strehi imam podstrešno 
okno. Sliši se, kako dežuje. Posteljo imam veliko. 
V moji postelji se mi včasih pridružita brat in 
sestra. Tedaj je soba razmetana. Mama reče: 
“Takoj vse pospravite!”

Aleš Krajnc, 3. a devetletke

Moja soba je velika. V njej imam posteljo, 
omaro in pisalno mizo. V sobi imam televizor, 
računalnik in glasbeni stolp. Stene so bele barve, 
na tleh imam preprogo. Imam stropno svetilko in 
svetilko pri pisalni mizi. Ker se v moji sobici rad 
igram, imam tudi dosti igrač.

Žan Petrič, 3. a devetletke

Nogomet
Pri nas doma smo praznovali moj rojstni dan. Z 
odraslimi smo igrali nogomet. Imeli smo gole, 
ki jih je naredil boter. Bili so iz lesa, mrežo pa 
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je spletel sam. Pobarval jih je z belo barvo in na 
vsako stran je zapičil rumeno zastavo iz blaga. 
Bili sta dve skupini. Prva je bila Sonček, druga 
pa Trava. Jaz sem bila v skupini Sonček, skupaj z 
Rebeko, očetom, botrom, botro, stricem Janijem 
in Danijem. V skupini Trava pa so bili: Breda, 
Barbara, Janko, Luka, Dominik in Sandi. Imeli 
smo tudi sodnika, to je bila teta Majda. Imela 
je rumen in rdeč kartonček, ki smo ga naredile 
Barbara, Rebeka in jaz. Oblečeni smo bili v 
drese. Dominiku je bil dres prevelik, zato je bil 
kot planšar. Moj oče je dvakrat padel na opeko, 
zato ga je naslednji dan vse bolelo. Dominika so 
enkrat zadeli v trebuh, drugič pa v glavo. Zadela 
sem tudi dva gola. Podila sem se za žogo skozi 
trto in se umazala. Preoblekla sem se in igrala 
dalje. Zmagali smo Sončki. Zaupam pa vam, da 
je moj boter nogometaš. Bili smo zelo veseli, da 
smo zmagali, ker smo se zelo mučili.

Karin Petko, 3. a devetletke

Barbara Bašl, 4. a

BILA SEM NAJMOČNEJŠA 
DEKLICA NA SVETU
VELIKO SEM JEDLA, ZATO SEM POSTALA 
MOČNA. DVIGNILA SEM VELIK BLOK. 
POTEM SO PRIŠLI LJUDJE IN VIDELI, DA 
V ROKAH DRŽIM BLOK. HOTELI SO NA 
NJEGA. IN JAZ SEM JIM DOVOLILA.

ZALA JUG, 1. A

Muca
Moja muca je majhna. Je sive, bele in črne barve. 
Ima majhna ušesa, je cartljiva in tudi zelo huda, 
če jo razjeziš. Ime ji je Gerica. Je priljubljena, 
majhna mucka. Ima rep in štiri tačke, je zelo suha, 
ker rada teka s psom Arnijem. Z njim se prepira 
in mu skriva majhne kosti. Sovraži plišaste igrače. 
Včasih zelo rada spi in prede.

Katja Rašl, 3. a osemletke

Katja Pulko, 4. a

Deževen sobotni dan
Danes je grda sobota in zunaj pada mrzel dež. 
Skozi naše razbito okno je kapljal dež, da dedek 
ni mogel v miru brati razburljivega časopisa. 
Kar naenkrat je udarila močna strela in nastal je 
svetel blisk. Zunaj je nastala mlaka. Oblekel sem 
si rumeno vetrovko in obul gumijaste škornje. 
Šel sem ven in videl velik oblak. Vzel sem rdeč 
dežnik in skakal po lužah.
V tej zgodbi sem uporabil veliko lepih in 
zanimivih besed.

David Malek, 3. a osemletke

Zebra v šoli
Zebra je pobegnila iz živalskega vrta. Šla je po 
poti in prišla na šolsko dvorišče. Tam je stekla 
v jedilnico. Skakala je po mizah in po stolih. 
Krožniki so bili razmetani. Zvonec zazvoni, zebra 
se prestraši in steče v  razred. Skrije se pod klopi. 
Učitelj se jezi. Ravnatelj pa pokliče živalski vrt in 
zebra je spet v živalskem vrtu.

Simon Libman, 3. a osemletke
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Cvetoča češnja

Ko naše češnjevo drevo cveti, komaj čakamo, da 
se bomo sladkali s češnjami.

Peka kruha

Naš obisk pri Janu je bil poln doživetij. Njegova 
babica je v krušni peči spekla dober kruh. Njena 
prijaznost ne pozna meja, saj je vsakemu dala še 
kos kruha za domov.

Na pohodu

Vodo v nahrbtnik in pot pod noge. Nabiramo 
kondicijo za pohod na Pohorje.

Kolesarimo

Poglejte nas kolesarje. Še kolesar Matej Banič 
kolesari z nami. Kolesarsko geslo se glasi Brez 
kolesarske čelade nikamor.

Smetarji

Veliko odpadkov se je nabralo in smetarji so nas 
pohvalili, ker jih vestno ločujemo.

Kozice

Smo prijatelji živali in jih imamo radi. Tudi 
kozlički imajo radi nas.

Vrtec Selce

NAŠI NAJMLAJŠI
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Križanka

Križanko je pripravila: Barbara Sužnik, 7. r.

1. Naprava, ki oznanja konec in začetek šolske ure.
2. Slovenski pevec – .............. Šifrer. 
3. Učitelji naše znanje ocenjujejo z  ..............
4. Obdobje, katerega se vsi učenci veselimo.
5. Kako se imenujejo plodovi hrasta?
6. Priimek slovenskega pevca, ki je letos zastopal Slovenijo na Evroviziji?
7. Ljubljanica je reka ..............
8. Nadaljuj pregovor: Kdor prej pride, prej ..............
9. Najvišja slovenska gora
10. Ko učitelji začnejo spraševati, si vsi želimo, da .............. ne bi odprli na naši strani. 
11. Vsak človek je oseba oz. ..............
12. Poleti nas greje ..............
13. Deveti razredi so pisali nacionalne preizkuse iz MAT, SLO in .............. 
14. Najbolj topli dnevi so v času ..............
15. Predmet, pri katerem obravnavamo čas Rimljanov, Egipčanov, Grkov …
16. Nadaljuj pesmico: Čuk se je .............., tralala …
17. Šolski prostori
18. Kako so Rimljani usmrtili grešnike? S ..............
19. Kateri letni čas traja od 21. 3. do 21. 6.?
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