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številka 78, naklada 300 izvodov

Učenci 1. a razreda OŠ Voličina

Učenci 1. a razreda so: Tilen, Nika, Sara, Jan, Tjaša, Matic, Rok, Nina Kocpek, Mihael, Nina Kmetič, Nadja,
Mario, Žiga, Aljaž Ruis, Karolina, Luca, Blaž, Peter, Miha, Ana, Anamari, Amanda, Maja in Aljaž Pučko. Na
fotografiji sta še učiteljica Silva Potočnik in vzgojiteljica Jerica Ulbl.
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8. seja sveta zavoda
V sredo, 30. 8. 2006, ob 12. uri se je v učilnici
ZGO–GEO na 8. seji sestal svet zavoda. Na seji
so bili prisotni: Vinko Stergar, Alanka Knuplež,
Boris Ferenc, Silva Potočnik, Julijana Bračič, Jerica Rose, Alojzija Rožman, Jelka Pulko, Ana Šuster, mag. Vera Bevc, predstojnica Zavoda za šolstvo OE Maribor, zapisnikarica tajnica Tadeja
Knuplež in ravnatelj Anton Goznik. Opravičeno
sta bila odsotna: Franc Jurša in Inge Mesarec. Pri
2. točki je sodelovala tudi predstojnica Zavoda RS
za šolstvo OE Maribor, mag. Vera Bevc, ki je
podala Poročilo o opravljeni svetovalni storitvi
»Pomoč pri samoevalvaciji pedagoškega dela
(analiza pedagoškega dela šole in vrtca kot celote)«
in povedala.
Predstojnica, ga. Vera Bevc, je pozdravila navzoče
in se zahvalila za povabilo na sejo sveta zavoda,
dodala je, da ima le redko priložnost predstaviti
analizo svetovalne storitve na svetu zavoda. Povedala je, da je Zavod za šolstvo to svetovalno storitev ponudil prvič v lanskem šolskem letu in ob
ponudbi so se na zavodu zavedali, da odziv za to
svetovalno storitev ne bo velik, saj je težko prenesti kritiko svojega dela. Dodala je še, da veliko šol
ni zbralo poguma, da bi izvedlo svetovalno storitev. Na zavodu ugotavljajo, da se na svetovalno
storitev pretežno prijavljajo šole, ki imajo kaj
pokazati in so na svoje dosežke ponosne.
Predstojnica je povedala, da se je svetovalna storitev na šoli izvajala v aprilu in maju. Veliko svetovalcev je v tem času obiskalo šolo, pregledali so
pedagoško dokumentacijo in prisostvovali izvedbi
pouka, na podlagi tega so izdelali poročilo, ki ga je
predstojnica prestavila članom sveta zavoda.
Povedala je, da je analiza bila opravljena pri vseh
strokovnih delavcih, tudi pri ravnatelju. Dodala je,
da analiza ravnateljevega dela sestoji iz njegovih
sposobnosti načrtovanja, spremljave dela strokovnih delavcev in pregleda pedagoške dokumentacije
šole. Poudarila je, da analiza ni sestavljena na podlagi dokumentov, ki jih svetovalci ne bi pregledali
in prav tako ni narejena na podlagi dejanja, ki ga
ne bi spremljali. Predstojnica je povedala, da je
Letni delovni načrt šole in vrtca zelo dober, saj so
v njem jasno zapisani cilji, na kratek in jedrnat
način. Tudi načrt pedagoškega vodenja je izredno
dober, pregleden in učinkovit, v njem je omogočeno izobraževanje delavcev, kar se izraža v njihovem delu, saj le-ti vključujejo v poučevanje nove
metode, komunikacija med strokovnimi delavci,
učenci in vodstvom šole ter starši je ustrezna.
Dodala je, da že sam prihod na šolo pokaže vzdu-
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šje šole in vsi, ki so hodili na šolo opravljati svetovalno storitev so bili navdušeni nad ugodno klimo, ki vlada na šoli. Poudarila je, da le redko na
šolah učenci pozdravljajo nepoznane ljudi, tako
kot na tej šoli in da ni čutiti agresije in tudi stavba
je lepo negovana. Povedala je, da so bili vsi svetovalci na šoli lepo sprejeti in da je šola izvajala in se
držala dogovorov, ki so jih sklenili.
Članom je povedala, da je pedagoška in druga
dokumentacija učiteljev v skladu z zakonom, kar
pomeni, če bi šolo obiskal šolski inšpektor, na
dokumente ne bi imel pripomb. Tudi proces dela
učiteljev v razredih je bil ocenjen dobro, saj le ti
vključujejo v svoje delo nove pristope in metode.
Pri tem je dodala, da se je videlo, da novosti niso
pripravljene posebej za svetovalno storitev, saj je
bilo iz načina dela učiteljev in sodelovanja učencev
razvidno, da je tak način dela rutina. Povedala je,
da so se našle tudi manjše pomanjkljivosti in šola
je predlog za odpravo teh sprejela dobronamerno
in kot izziv za prihodnost. Na podlagi ugotovitev
in priporočil na podlagi opravljenih in podanih
analiz sta se ravnatelj in predstojnica odločila, da
se bodo nove, predlagane smernice spremljale tudi
v bodoče. Pri tem je dodala, da je ob svojem prihodu na šolo pred sestankom že opazila, da se
združujejo in delujejo na šoli timi. Dodala je, da bi
z dovoljenjem šole želela delo in uspeh šole izpostaviti in omeniti tudi v drugih šolah in delih Slovenije. Pri tem pa je poudarila, da se dobro delo
odraža tudi skozi dobro komunikacijo s starši. S
tem je predstojnica zaključila svojo analizo in
vprašala prisotne, ali imajo kakšno vprašanje.
G. Stergar je vprašal, kako preprečevati težave, ki
se včasih pojavijo. Ga. predstojnica je povedala,
da bi bilo iluzorno verjeti, da se težave ne bodo
pojavljale in da je potrebno nastale težave in nesoglasja odpravljati sproti. Ga. predsednica se je
zahvalila ge. Veri Bevc za predstavljeno poročilo.
Prav tako je svojo zahvalo izrazil ravnatelj, ki pa je
dodal, da je za to pohvalo tudi velika odgovornost
za nadaljnje kakovostno delo. Ga. predstojnica,
mag. Vera Bevc, je sejo zapustila.

Sedmi tradicionalni športni
dan
V avgustu je bil v Voličini sedmi športni dan. Zjutraj ob deveti uri se je začelo balinarsko tekmovanje za ženske. Prijavljenih je bilo deset ekip. Ob
tretji uri popoldan se je začelo zbiranje prijav za
tenis, odbojko, nogomet, tek na 60 m in košarko.
Tekmovanje vseh disciplin se je pričelo ob četrti
uri popoldan. Ob pol šestih smo v Voličino prija-
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hali s konji. Pokazali smo svoje spretnosti, potem
pa so tudi obiskovalci lahko poskusili jahati.
Dan je bil zelo zabaven. Zraven se je tudi veliko
pojedlo in popilo. Zabava z glasbo pa je trajala do
zgodnjih jutranjih ur.
Sedaj pa še zanimivosti o prvih treh mestih.
Rezultati sedmega športnega dne
Mali nogomet
(30. tradicionalni pokal Slovenskih Goric, 18 ekip)
1. Virtuozi
2. KMN Slovenske Gorice
3. ŠD Zimica
4. Klasmetal
Nogomet veterani
1. Voličina
2. Rogoznica
Košarka (6 ekip)
1. Banane
2. Lokal patrioti Voličina
3. Borci
Odbojka (9 ekip)
1. Enigma
2. Smrkci
3. Mavrica
Tenis moški (7 ekip)
1. Lenart 1
2. Rogoznica
3. Duplek 1
Tenis ženske (3 ekipe)
1. Voličina 2
2. Lenart
3. Voličina 1
Balinanje ženske (10 ekip)
1. Vegrad
2. DU Tabor
3. Voličina 1
Balinanje moški (16 ekip)
1. Krim Ljubno
2. Hoče
3. Voličina 2
Tek na 60 metrov (6 tekmovalcev)
1. Blaž Mesarec
2. Tomaž Mesarec
3. Jaša Žigert
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Pred začetkom tekmovanj so prijateljske nogometne tekme odigrale tri ekipe U-10
1. Selce
2. Lenart
3. Voličina
Skupno je bilo 74 ekip.
Kaja Tuš, Špela Slanič in Nico Meško

Projekt v krogu
Igre za sprostitev in gibalne igre
Zakaj? Živimo v času, ko srečujemo v šolah vse
več nemirnih, razdražljivih in grobih otrok, takih,
ki se težje zberejo in težko zdržijo dalj časa pri eni
aktivnosti. Zdravniki in psihologi opozarjajo, da je
vedno manj časa, da bi sledili naravnemu ritmu in
potrebi telesa in počutja. To pa pomeni, da se
menjavajo: aktivnost in počitek, napetost in sprostitev, obremenitev in olajšanje.
Mlademu človeku mora že v šolskih klopeh priti v
zavest:
• da si lahko in sme vedno jemati čas za uravnavanje notranjega ravnotežja,
• da ima v sebi vse možnosti in danosti za učenje
zbranosti in zaupanja v samega sebe.
Vaje in igre našega projekta
1. ČAROBNA PREPROGA
Cilj: tu pridejo otroci na klasičen način do svojega
notranjega ravnotežja. V domišljiji se preselijo na
mesto, ki ga imajo radi.
Navodilo: Otroka vodimo z besedami. Predstavljaj
si, da imaš čarobno preprogo. Je tako velika, lahko
na njej ležiš ali sediš. Preproga je mehka in na njej
so tvoje najljubše barve. Preproga te popelje
kamorkoli želiš. Sam se lahko odločiš ali bo letela
počasi ali hitro. Kje si? Kako je tam?
Razgovor: Kakšna je bila tvoja čarobna preproga?
Otroci pripovedujejo, če želijo svoje občutke deliti, če ne, jim dovolimo, da podoživljajo po svoje.
2. PISANJE Z NOSOM
Cilj: igra nudi možnost sprostitve v vratu, pa tudi
glava se osveži.
Navodilo: Predstavljaj si, da je tvoj nos svinčnik, s
katerim lahko pišeš in rišeš. Obračaj glavo levo in
desno in poskusi napisati črke, števila. Vse črte, ki
jih vlečeš poskusi spremljati z očmi. Občuti, kako
gibljiv je tvoj vrat in kako lahkotno sedi glava na
ramenih.

ZANIMALO NAS JE
3. ISKANJE Z MOLKOM
Cilj: Umirjanje in usmerjanje pozornosti k sebi.
Zaupanje v lastne sposobnosti.
Navodilo: Pokažemo manjši predmet, ko se otroci
umaknejo v drug prostor ga skrijemo, vendar
tako, da ga je moč opaziti s pogledom in ni treba
ničesar premikati. Otroci se vrnejo v učilnico in se
po njej tiho sprehajajo pri tem pa s pogledom
iščejo skriti predmet. Vsi, ki najdejo predmet, tiho
sedejo v krog na tla in počakajo, da vsi otroci
sedejo. Šele, ko so odkrili vsi, prvi pokaže, kje je
skriti predmet.
Alenka Cvetko

Knjigi meseca septembra
Za vas smo ta mesec izbrali naslednji knjigi. Upamo, da ju boste vzeli v roke. Pa prijetno branje!
Knjiga Divji konj je
živalski roman.
Leta 1989 je dobila
dve ugledni hrvaški
literarni nagradi.
Hrvaški pesnik in
pisatelj Božidar
Prosenjak, rojen
leta 1948, je v preprosto zgodbo o
divjem konju in
njegovi čredi vnesel
toliko življenjske
modrosti, da jo
moramo razumeti kot metaforo odraščanja in
duhovnega zorenja.
Divji konj je žalostna knjiga, saj jo pripoveduje
konj, ki je živel v divjini na prostranih pašnikih.
Hotel je zrušiti zakone divjine, kmalu zatem sta
mu umrla oba starša. V romanu spremljamo odraščanje divjega konja kot njegovo spoznavanje,
zavračanje, analiziranje in sprejemanje življenjske
filozofije. Na začetku Divji konj spozna zakon
divjine, ki mu le-ta ne posveča pozornost, ker
zakona ne pozna in ga ne razume. Kasneje pa
spozna še zakon močnejšega, ki ga želi spremeniti,
a mu to ne uspe.
Na koncu je Divji konj spet skupaj s svojimi prijatelji.
Ta knjiga nam je bila všeč, ker je zelo zanimiva in
pripoveduje o konju, ki je odraščal brez matere in
očeta. Saj se vsi učenci, ki obiskujemo knjižničarski krožek strinjamo, da je konj zelo lepa in nežna
žival, ki jo vsi obožujemo.
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Knjiga Debeluška
je mladinski
roman, ki ga je
napisala Janja
Vidmar .
Urša si želi biti
navadna najstnica,
toda njena mati
Dunja zahteva, da
njena hči postane
uspešna manekenka. Prav zato
mora Urša paziti
na svoje kilograme, saj želi ustreči svoji materi. Temu pritisku se
Urša vedno bolj upira, pri tem pa pade v nekakšen
začaran krog anoreksije. Njeno življenje se razdvoji med njeno materjo in hrano.
Knjiga je napisana v prvoosebni pripovedi, saj
Urša piše knjigo za natečaj organizacije Unicefa.
Nazadnje Urša pristane v bolnišnici.
Upam, da smo vas navdušili za branje.
Samanta Žvajker, Tina Katan,
Katja Domanjko in Špela Slanič

Ris
Urne mačke, ki jim konice ušes krasijo značilni
čopki, prebivajo v visokih gozdovih, odprtih in
močvirnatih pokrajinah.
Poznamo tri vrste risov: evrazijskega, pirenejskega
in severnoameriškega risa. Med seboj se razlikujejo po velikosti in barvi kožuha. Risi so plahe,
samotarske in nočne živali. Med seboj se družijo
le v
času
parjenja, ki
se prične ob
koncu
februarja in
v začetku
marca.
Samička v začetku poletnih dni skoti 2 do 3 mladičke, ki jim dom uredi med skalovjem ali v votlem
drevesu. Prehranjujejo se z zajci, glodavci, srnjadjo
in ribami. So zelo dobri plezalci in plavajo z odlično razvitim vidom, ki slovi daleč naokoli.
Rise so do danes skoraj iztrebili. Med najbolj
ogrožene vrste risov pa sodijo iberijski risi.
Samanta Žvajker
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Kaj smo počeli med
počitnicami?
V teh vročih počitnicah sem doživel nepozabni
dogodek.
Pričel se je lep sončen petek. Kot se v počitnicah
spodobi, sem spal in lenaril, kolikor se le da.
Komaj sem se spravil za kuhinjsko mizo, mi je
mama polepšala dan s slastnim zajtrkom. Po opravljenem zajtrku sem se napotil na igrišče v Voličino. Srečal sem nekaj znancev in prijateljev. Igrali
smo nogomet, se šalili in si izmenjali kakšen smešen dogodek. Nato sem se odpravil domov. Z
mamo sva pripravila kosilo, ki nama je zelo teknilo. Veselili sem se že popoldneva, saj sem obiskal
dobrega prijatelja. Počela sva tisoč stvari, od igranja nogometa pa do računalniških iger. Bilo je ras
zabavno. Napočil je večer. Z veseljem sem ga pričakoval. Pome je prišel drugi prijatelj, s katerim
sva odšla v Maribor. Ogledala sva si nekaj izložb
in se sprehodila po Mariboru.

Tjaša Polanec, 5. b
Že pred dnevi sva se dogovorila, da si bova ogledala del turnirja za priprave na svetovno prvenstvo v košarki na Japonskem v dvorani Tabor.
Tudi sam igram košarko, zato me je tekma toliko
bolj zanimala.
Na turnirju so se med seboj pomerile košarkarske
reprezentance Kanade, Slovenije, Libanona in
Venezuele. Ogledala sva si tekmo med Slovenijo
in Libanonom. Tekma ni bila napeta, saj smo
Libanon premagali z 51 točkami. Izkazali so se vsi
slovenski košarkarji, najbolj pa Beno Udrih, Jaka
Lakovič, Radoslav - Rašo Nesterovič in Primož
Brezec. Vse te ekipe so bile tudi udeleženke tega
že omenjenega svetovnega prvenstva.
Po tekmi pa sva odšla še na slasten hamburger v
bližnjo restavracijo. Tako se je končal moj nepozaben in vesel dan med počitnicami.
Andrej Sterniša, 8. a
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Letošnje počitnice so mi zelo hitro minile saj so
bile zelo pestre.
Prvi mesec sem skoraj vsak dan preživela pri sosedi in sošolki Katji, kjer sva se kopali v njenem zelo
velikem bazenu. Imeli sva se odlično. Nekaj dni je
z nama plaval tudi najin sošolec Andrej. Medtem
sem tudi odšla na počitnice k botri, kjer sva vsak
dan obiskali nekoga od sosedov. 1. avgust sem se
z družino in s prijatelji iz Gorenjske odpravila na
morje na Krk. Vožnja ni bila dolga. Ko smo prispeli na težko pričakovano mesto, smo najprej poiskali Žestilovec 36, kjer smo se prijetno nastanili.
Tam so nas že čakali prijatelji iz Gorenjske. Najprej smo se vsi lepo pozdravili in odšli na kosilo.
Naslednji dan smo odšli na obalo v Šilo. Voda je
bila zelo topla. Nismo se dolgo kopali, saj je okrog
pete ure popoldan začelo grmeti in bliskati. Ker
nas je v sredo presenetila poštena nevihta, smo
posedali doma in proti večeru odšli z dolgimi hlačami in dolgimi rokavi na obalo. Morje je bilo zelo
valovito, zato smo se usedli v avto in se odpeljali
po otoku Krku. Bilo je krasno. Ko je napočil zadnji dan na morju, smo prebili največ časa na plaži
in na pomolu. Po dopustu na morju sem se odpravila na počitnice k sošolki Katji. Pri Katji sem se
imela zelo lepo, saj smo en dan odšli tudi v Mursko Soboto, kjer ima Katjina mama sorodnike.
Tam je bilo zelo lepo, saj sem spoznala nove prijatelje. Moram pa pohvaliti gospo Zlatko, ki zelo
odlično kuha in sem vsak dan imela zelo dobro
kosilo. Počitnice so prehitro minile. Spet je prišel
prvi september in spet smo posedli v šolske klopi.
Priznati moram, da je v šoli super, ampak samo
takrat, ko učitelji ne sprašujejo.
Katja Domajnko, 8. b

Barbara Krajnc, 5. b
Med počitnicami sva se s prijateljico Evo odločile,
da se s kolesi odpeljeva na kopanje na Ptuj.
Starši so nama pustili in rekli, da paziva na cesti.
Zmenili sva se, da se dobiva naslednji dan pri njej
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Uroš Zupančič, 4. r. osemletke

ob 6 uri zjutraj ter se odpraviva na pot. Med vožnjo s kolesi sva si ogledovali naravo in štele avtomobile ter se pogovarjali, kako hitro bodo minile
počitnice. Na Ptuj sva prišli kar hitro. Ko sva
zagledali tablo Terme Ptuj, sva bili zelo veseli.
Pripeljali sva se do term, pred njimi postavili kolesa ter se odpravili do vhoda. Kopali sva se približno 6 ur. Preden sva se odpravili domov sva pojedli še pico v piceriji Beli vitez.
To je bil zame nepozaben dan.
Saška Kolarič, 7. r.

Počitnice sem preživela na morju s starši, s teto in
doma.
S starši smo se odpravili na otok Pag. Zelo smo se
zabavali in kopali, saj je bilo zelo lepo vreme. Z
bratom in sestro smo se veliko potapljali in plavali. Zvečer smo šli v mesto na sladoled in zabavo.
Ko sem prišla domov, sem čez nekaj časa šla na
morje s teto. Sabo je šla tudi sestra. Šle smo v
Piran. Vse je bilo lepo razen vremena. Bilo je več
deževnih kot sončnih dni. Zvečer smo šle na sladoled in malo po mestu. Doma sem se pripravljala
za šolo in se zabavala.
Imela sem pestre počitnice
Nuša Ornik, 7. r.
Moje počitnice so bile pestre, zanimive in tudi
malo dolgočasne, kajti pogrešala sem prijateljice in
sošolce.
Prvih nekaj dni sem preživela doma. Ukvarjala
sem se z raznimi športi in gledala televizijo ter
deskala po internetu. Kmalu za tem sem se s starši
odpravila na morje na Hrvaško. Na morju smo
bili en teden. Ta teden je zelo hitro minil. Doma

sem se spet dolgočasila. Tri tedne pred koncem
počitnic smo se odpravili v mamino prejšnjo
domovino v Avstrijo, v Bregenz. Tam smo preživeli pet dni. Ogledali smo si Bodensko jezero,
mesto Meersburg v Nemčiji, mesto St. Gallen v
Švici ter mesto Vaduz v Lichteinu. Bilo je zelo
zanimivo. En teden pred koncem počitnic smo se
v Munchen odpravili po psa mini čivavo. Zadnjih
nekaj dni počitnic sem preživela v pripravah na
šolo.
Počitnice so zelo hitro minile. Veselila pa sem se
že šole.
Adriana Lovrenčič, 8. b

Klavdija Vogrin, 5. a

Maja Rojs, 4. r. osemletke
Moje poletne počitnice so zelo hitro minile. Največ časa sem preživela z družino.
Bila sem na počitnicah pri sestrični in bratrancu.
Imela sem se zelo lepo. Z družino smo se po moji
vrnitvni domov odpravili na morje. Odšli smo na
Hrvaško v Pakoštane. Obiskala sem tudi Vodice
in otrok Murter, kjer sem srečala nekaj sokrajanov. Proti koncu naših počitnic na morju smo se
odločili za majhen izlet z ladjo iz Pakoštan do Biograda. Imeli smo dve uri časa za ogled tega mesta.
Ko smo se vračali nazaj v Pakoštane, sem imela
priložnost krmariti ladjo. Bilo je zelo lepo.
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Tako je minil naš dopust na Hrvaškem. Ob vrnitvi
domov sem se odpravila na počitnice še k babici
in dedku. Tudi tam mi ni bil dolgčas. Tako so
minile moje pestre počitnice.
Ines Vrabl, 8. b
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Dan je hitro minil in tako smo morali domov. En
dan preden smo šli na morje, sva s stricem odšla v
Avstrijo. Vozila sva se po zelo zanimivem mestu.
Ko sem prišel domov, sem moral kar na nogometni turnir v Voličino. Bili smo zelo uspešni, saj
smo dosegli prvo mesto. Tako se je za mene končal naporen dan. Naslednje jutru pa smo odšli na
morje. Tudi tam sem se imel super.
Tako so se moje naporne počitnice končale in s
težko torbo sem odkorakal v šolo.
Matija Damiš, 5. a

Razburljiv dan na ladji

Letošnje počitnice sem preživel zelo lepo. Med
počitnicami sem s stricem Marjanom veliko kolesaril.
Meseca julija smo se s planinskim društvom
odpravili na dvodnevni izlet. Bili smo v severozahodni Sloveniji, blizu Triglava. Prvi dan smo hodili kar šest ur. Osvojili smo vrhove nad dva tisoč
metrov višine. Ko smo se odpravili v dolino, sem
komaj čakal, da grem spat. V koči smo nekaj pojedli in spili ter odšli počivat. Naslednje jutro smo
se odpravili zelo zgodaj, saj smo morali pravočasno biti pri avtobusu. Tudi ta dan sem osvojil vrh
nad dva tisoč metrov višine. Tako smo se odpravili do avtobusa in odšli domov.
Bil sem tudi na počitnicah pri stricu in teti. Tja
sem se peljal z vlakom. Zraven je šla tudi sestra.
Tam je bilo zelo, zelo super. S stricem in njegovimi prijatelji sem spuščal letalo. Naigral sem se tudi
računalniških igric. Zadnji dan sva s stricem spala
v šotoru. Bilo je odlično. Vendar pa me je bilo
malo strah. Naslednji dan pa smo imeli piknik.
Prišlo je skoraj vse sorodstvo. Nato se je pripeljal
avto. V njem sta bila mama in ata, kar je pomenilo, da bo najinih počitnic konec. Ampak sem bil
vesel, da sem jih videl po dolgem tednu. Po pikniku smo se odpravili domov. Tako se je za mene
končal prvi del počitnic.
13. avgusta sem se udeležil maratona v Banovcih.
Bilo je malo ljudi, saj je bilo slabo vreme. Bili sta
dve progi: ena je merila 56 km, druga pa 70 km.
Jaz sem šel na progo, ki je merila 56 km. Po končanem maratonu smo vsi dobili malico, saj smo
bili lačni. Za nagrado sem dobil še karto za kopanje. S stricem in prijateljem sem se odšel kopat.
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Domen Horvat, 5. b

Tina Nemec, 5. b

Z družino smo se že drugo leto odšli na počitnice
v prikolico v Biograd.
Na morju smo se odločili za izlet z ladjo in se
ustavimo na Kornatih. Odpeljali smo se zjutraj ob
osmi uri. Ko smo odpluli, je bilo sončno vreme.
Nato je začelo grmeti in deževati. Videli smo svetleče kače, ki so letele v morje. Ladja se je zibala
sem in tja zaradi visokih valov. Bilo nas je zelo
strah, še posebej mamo in sestro Špelo. Vozili
smo se tri ure dokler nismo prišli do slanega jezera. Imeli smo dve uri časa, da smo lahko tam
počeli, kar smo hoteli. Mi smo se seveda kopali v
slanem jezeru. Voda v njem je bila toplejša od
morja. Po dveh urah smo spet šli na ladjo in se
odpeljali do hiške ob obali, kjer smo jedli ribice,
kotlete in zeleno solato. Po kosilu smo se odpočili
in se vrnili na ladjo. Na poti proti Biogradu je spet
posijalo sonce.. Pot nazaj je bila zaradi tega mnogo lepša. V Biograd smo prišli ob šesti uri zvečer.
Na ladji smo preživeli zelo razburljiv dan.
Urška Peserl, 5. a

NA[I NAJMLAJ[I

Lutka - jaz, ti in mi vsi
Pričelo se je novo šolsko leto. V vrtec so prišli
novi malčki. Letos se nam je pridružilo 8 malih
nadebudnežev: Ajla, Aljaž, Ana, Kevin, Luka, Sergeja, Urban in Žana.
Naš vrtec je »hiša« polna otrok starih od 3 do 6
let. Je hiša veselja, igre, smeha, včasih tudi solz.

29. september 2006

igralnico in »pokukali« še kam drugam. Odšli smo
na sprehod in si ogledali bližnjo okolico. Skupaj
smo si pripravili kotičke, v katerih se igramo, raziskujemo in se učimo. Veliko bomo brali.
»Ciciberov« knjižni kotiček je sprejel že prve člane.
Otroci in starši si pridno izposojajo knjige, in tako
njihovi junaki poskrbijo za prijetne urice in sladke
sanje.
Srečali smo se s prvimi eksperimenti. Na pobudo
otrok smo sadje mešali z zelenjavo in si pripravili
osvežujoče vitaminske napitke. In kaj smo ugotovili? Nikoli ne mešajte paradižnika s sadjem, odličen dodatek k sadju pa je korenje. Sončkom je
najbolj teknil sok iz hrušk in korenja.
Svoje gibalne sposobnosti in spretnosti smo preizkusili v telovadnici.

A v vrtcu je doma še nekdo . Ne samo jaz in ti. Tu
so doma tudi pravljice. Pravljična bitja , ki otrokom burijo domišljijo, pričarajo pravljični svet,
staršem pa njihov svet otroštva.
Igrali smo se gledališče
Na prvi šolski dan smo osem malih Sončkov
povabili v lutkovno gledališče. Starejši otroci so z
veseljem sodelovali pri pripravah prostora za gledalce. Ob prihodu v igralnico, tokrat spremenjeno
v lutkovno gledališče, so si otroci presenečeno
ogledali sceno, ki jih je dovolj motivirala za pozorno poslušanje. Žalostni obrazi so izginili in solze
so se posušile.

Dobili smo novo prijateljico, Muco Copatarico.
Otroci so jo sprejeli kot živo bitje, čeprav so vedeli, da je lutka. Ker pravljico o Muci Copatarici vsi
dobro poznajo, so jo pomagali odigrati.
Muca Copatarica je s svojim prihodom zelo popestrila naše dni v vrtcu. Pokazala nam je, kako prišiti gumb in naučila nas bo pesmico.

»Kje je moja mama?« se je zaslišalo iz dupla na
drevesu, kjer gnezdijo tri male sove. Ostale so
same v temni noči. Vendar mama se je vrnila, tako
kot vedno. Vsa žalost in strah sta bila odveč.
Sovice so nas popeljale v svet pravljičnosti . Do
izraza so prišla čustva otrok, domišljija in ustvarjalnost. Vsak dan so prinašale navihanost, sproščenost in veselje. Otroci so jih sprejeli. Bile so igračka, motivacijsko sredstvo in tolažnik, ko je pritekla
kakšna solzica.
Kaj smo Sončki še počeli?
Prilagajamo se novemu ritmu življenja in tudi
novim zahtevam. Še se spoznavamo in navajamo
na bivanje v skupini vrstnikov. Raziskali smo

Otroci pospravljajte copatke, da vas ne obišče!
Pa srečno!
Sončki s Klavdijo in z Jelko
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Križanka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ker prihaja zima, dnevi postajajo vse _ _ _ _ _ _ .
Kaj se jeseni pogosto zadržuje v zraku in nam otežuje pogled?
Ker je tu že jesen, smo organizirali peko kostanjev ter jesenski _ _ _ _ .
Kaj jeseni spravljamo v ozimnico?
Katera okrogla, velika in rumena »stvar« nas v tem letnem času vse manj greje?
Kakšni so listi jeseni? Rdeči, rumeni, večina pa jih je ...
Katera naša največja žival se zdaj pripravlja na zimsko spanje?
Na katerem drevesu rastejo v bodičast ovoj oviti užitni plodovi?
Da bomo že na začetku imeli lepe ocene, se moramo pridno _ _ _ _ _ .
Barbara Sužnik, 8. a

Šolski trači
Za nami so prekratke počitnice in spet je tu šola.
Po šolskih hodnikih že letijo amorjeve puščice.
Govori se, da se je Tadejev srček ogrel za Niko M.
Med njo in Matejem P. pa je preskočila velika
iskrica ljubezni. Za Matejem tudi rada pogleda
Adriana L. Gregor B. rad vidi Tjašo B. Špela S. in
Samanta Ž. pa se na hodnikih radi ozreta za Blažem R. Nina O. pa še vedno vztraja in osvaja svojega sošolca Mitjo V. Njena sošolka Amanda S. pa
raje gleda za starejšim fantom Klemnom, ki že
obiskuje srednjo šolo. Tomi T. ima zelo rad svojo
sošolko Tjašo P. Njegov »best frend« Žiga Ž. pa
rad vidi Klavdijo V. Nico M. rad pomežikne svoji
sošolki Jerneji B. Barbara B. je pozabila svojo staro ljubezen in že ima novo simpatijo, ki ji je
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ime Mitja. Ta pa ima le oči za svojo punco. Andrej
S. pa ves čas misli samo na Nino V.
Lahko bi še nadaljevala, ampak za ta mesec je to
vse. Več izveste v prihodnji številki, ko bo šolska
ljubezen še večja…
*maleni* & *malena*

Kotiček za humoriste
NE POMAGA!
Babica vpraša vnuka: »Zakaj si tako žalosten?«
Vnuk: »Pes se mi je izgubil.«
Babica: »Potem pa daj oglas v časopis!«
Vnuk: »Ne pomaga, ne zna brati!«
Pripravila: Barbara Sužnik, 8. a

Od kakovosti k odličnosti
Kot naročeno se naš projekt Od kakovosti k odličnosti dopolnjuje s projektoma Leto kulture in
Rastem s knjigo, saj se njihovi cilji zelo prepletajo.
Letošnjo jesen bomo začeli izvajati projekt Od
kakovosti k odličnosti, s katerim bomo poskušali
vsi mentorji in učitelji vzpodbuditi pri učencih, da
bi še raje posegali po knjigah, se o njih pogovarjali
in poustvarjali.
Projekt financira Evropski socialni sklad in vanj je
vključenih 6 osnovnih šol: Osnovna šola Brežice,
Osnovna šola Grm, Osnovna šola Majde Vrhovnik, Osnovna šola Podzemelj, Osnovna šola Slovenj Gradec II, Osnovna šola Trbovlje in Osnovna šola Voličina.
V projektu bomo izvajali 3 bralne zbirke, in sicer
slovensko, angleško in državljanko. Zato smo na
šoli sestavili 3 time – tim za slovensko bralno
zbirko, tim za angleško bralno zbirko in tim za

državljansko bralno zbirko. Vsak tim ima vodjo in
dva člana, vsi pa so tudi mentorji učencem, ki
bodo sodelovali. Sodelovali pa bodo lahko vsi
učenci od 5. do 9. razreda, in sicer pri vseh bralnih
zbirkah. Novost teh bralnih zbirk je, da bodo
učenci komunicirali s svojimi mentorji preko
interneta. Na internetu so že pripravljene bralne
zbirke, iz katerih si bodo učenci izbirali knjige in
nato napisali obnovo, spremeni konec knjige, opisali književne osebe, napisali pesem in še in še se
bo našlo – za vsakogar nekaj. To, kar bodo napisali, bodo svojim mentorjem poslali preko interneta. Če bo prispevek dober, ga bomo objavili
tudi na spletni stani.
S tem projektom bi na naši šoli želeli povečati
bralno kulturo, vzbuditi pri otrocih pozitiven
odnos do knjige in s pomočjo računalnika povečati še informacijsko pismenost.

