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Vrtec Voličina

Vrtec Voličina v tem šolskem letu obiskujejo naslednji otroci: Jakob, Luka, Katarina, Dejan, Mitja, Aljaž,
Žiga, Alen, Kevin, Tilen, Lana, Blaž, Žana, Urban, Sergeja, Aljaž, Ana, Urban, Miha, Alja, Hana in Miha.
Na fotografiji sta še vzgojiteljica Klavdija Žabčič in pomočnica vzgojiteljice Jelka Lešnik.
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Obvestilo
Naša šola sodeluje v projektu EKOPAKET,
zato vas vabimo k zbiranju odpadne embalaže, ki
bo potekalo od 6. 11. 2006 do 23. 2. 2007.
Učenci bodo prejeli prazne kartonske škatle,
EKOPAKETE, kamor bodo zlagali zbrano
odpadno embalažo mleka in sadnih sokov.
Polne EKOPAKETE bodo prinesli nazaj v šolo,
kjer jih bomo prešteli in odpeljali.
Vodja projekta Irena Pernat

Na Pikinem festivalu
Konec septembra smo se z razredom odpravili na
festival Pike Nogavičke. Zjutraj ob 8. uri smo se z
avtobusom odpeljali v Velenje. V Velenju nas je
že čakala naša vodička Pika. Na avtobusu nam je
najprej razdelila nekaj stvari. Najprej smo šli na
igrala. Razdelili smo se v tri skupine. Potem smo
iskali pot čez velik labirint. Samo eden od nas je
bil v sredini. Bili smo tudi taborniki. Kričali smo
in ponavljali za gospodom. Peli smo pesmi Pike
Nogavičke, on pa nas je spremljal na kitaro. Nato
smo opazovali zastave in zemljevid Velenja. Igrali
smo se različne igre in peli indijansko pesem. Za
tem smo postali še indijanci. Razdelili smo se v
več skupin. Vsaka skupina je enkrat odšla v indijanski šotor in kričala po indijansko. Potem so
učiteljice in gospa določili zmagovalno skupino.
Zmagovalna skupina je bila tiska, ki je najbolj kričala. Šli smo tudi v štiri delavnice. Izdelovali smo
različne izdelke. V vsaki delavnici smo dobili po
eno štampiljko. Tiste izdelke, ki smo jih naredili,
smo si lahko odnesli domov.

Za konec smo odšli še na sladoled. Sprehodili
smo se po festivalu in si lahko nekaj kupili. Potem
smo se z avtobusom pripeljali nazaj v Voličino.
Naša vodička Pika je šla del poti z nami, potem pa
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se je poslovila. V Voličini so nas že čakali starši.
Dan smo preživeli zelo lepo, zato smo srečni odšli
domov.
Nataša Bruničič, 4. a

Botanični vrt
V ponedeljek, 2. 10. 2006, smo učenci 5. a in 5. b
razreda imeli naravoslovni dan. Bili smo v Hočah
v botaničnem vrtu. Preden pa smo začeli občudovati botanični vrt, nam je vodič razdelil učen liste,
ki smo jih reševali med potjo.
Najprej smo si ogledali hlev, kjer so redili prašiče.
Tam nam je vodič povedal vse o tej živali. Izvedeli
smo tudi, da prašič skoti dvakrat letno po dvanajst
mladičev, in še veliko drugih zanimivosti. Nato
smo se odpravili naprej. Prišli smo do velikega
nasada breskev. Ustavili smo se tudi pri iglavcu, ki
se je imenoval tisa. Bila je zelo različnih oblik in
vrst. Spoznali smo, da je moška in ženska tisa in
da je zimzelena rastlina. Potem smo se ustavili ob
drugem drevesu. Ta se je imenoval ginko, ki je
zelo visok in je imel pahljačaste liste.

Po ogledu iglavcev smo prišli do rozarija. Vas
zanima, kaj je rozarij? Tudi nas je zanimalo. Vodič
nam je povedal, da je to vrt z vrtnicami. Zanimivo
ali ne? Vendar ne samo to. Vrtnice so bile zelo
čudovite. Vseh barv; bele, rdeče, roza. Vodič nam
je pokazal tudi rastline, ki so divji predniki vrtnic.
Veste katera rastlina je to? Raste tudi pri nas. To je
šipek. Po ogledu vrtnic smo odšli proti ribniku. Bil
je zelo zelen. V ribniku so rasli lokvanj, vodna
leča ... Nato smo sami morali nekaj napisati o
zdravilnih rastlinah. Pomagali smo si lahko z listki,
ki so bili zraven rastlin. To je bilo zelo zanimivo
delo. In potem smo zagledali klopi. Bili smo zelo
veseli, da smo se lahko usedli in si odpočili. Ko je
bilo počitka konec, smo odšli v skalnjak. Skalnjak
so skale, med njimi pa so nasajene visokogorske
rože. Bile so zelo lepe. Pred nami je bila še zadnja
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naloga. Ogledali smo si koruzo, pšenico, v glavnem vse vrste sistemskega polja. Potem smo se
odpravili proti avtobusu. Vodiču smo se zahvalili
in odšli proti Voličini.
Tako se je za nas dan končal. Imeli smo se lepo.
Mitja Damiš, 5. a

9. r. deklice
1. Iris M.
2. Eva F.
3. Nina O.

9. r. dečki
1. Mitja L.
2. David G.
3. Davorin S.

OBISK V KNJIŽNICI
LENART
2. A RAZRED SMO SE ODPRAVILI V KNJIŽNICO. KO SMO PRIŠLI V KNJIŽNICO,
SMO LEPO POZDRAVILI, NATO SMO SI JO
OGLEDALI. KNJIŽNIČARKA NAM JE
POVEDALA, DA SO KNJIGE ZLOŽENE PO
ABECEDI. POKAZALA NAM JE TUDI, KJE
SO VIDEOKASETE IN DVD-JI. PO OGLEDU KNJIŽNICE SMO SE ŠE LAHKO MALO
IGRALI. NA KONCU SMO SE LEPO
ZAHVALILI IN POSLOVILI. Z AVTOBUSOM SMO SE ODPELJALI NAZAJ V ŠOLO.
ALEN PRELOŽNIK, 2. A

Športni dan
V sredo, 11. 10. 2006, smo učenci 5., 7., 8. in 9. r.
imeli športni dan. Najprej smo tekli na jesenskem
krosu, nato smo si pekli kostanje. Rezultati krosa
so naslednji:
5. a deklice:
1. Marielna A.
2. Katja P.
3. Urška P.

5. a dečki
1. Mitja D.
2. Alex G.
3. David B.

5. b deklice
1. Ina P.
2. Barbara K.
3. Tjaša P.

5. b dečki
1. Blaž M.
2. Tomi T.
3. Žiga Ž.

7. r. deklice
1. Natalija T.
2. Saška K.
3. Katja T.

7. r. dečki
1. Tomaž M.
2. Uroš F.
3. Tadej F.

8. a deklice
1. Barbara S.
2. Samanta Ž.
3. Barbara B.

8. a dečki
1. Tadej C.
2. Timotej G.
3. Jožek Z.

8. b deklice
1. Petra Č.
2. Špela S.
3. Katja D.

8. b dečki
1. Simon B.
2. Simon S.
3. Martin C.
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Vsem tekačem čestitke!
Nico Meško in Saška Kolarič, 7. r.

Pohod na Zavrh
V začetku oktobra smo učenci 7., 8. in 9. razreda
imeli športni dan. Zjutraj smo se zbrali na igrišču.
Potem smo šli na malico in si jo vzeli sabo na
Zavrh. Na Zavrhu nas je pričakal g. Jože Rojs.
Najprej smo se namalicali, potem pa nam je g.
Rojs povedal nekaj o Rudolfu Maistru. Zatem
smo šli v spominsko sobo in tam smo lahko videli
stare slike o Rudolfu Maistru. Ko smo si ogledali
sobo, smo šli na stolp. Nato smo se poslovili in
odšli v Voličino.

Dan za tem pa smo učenci 7. razreda imeli tehnični dan. Takrat smo šli v gozd z gozdarjem, ki nam
je povedal, kako se podira drevje. Nekaj dreves je
podrl kar sam gozdar. Počasi smo se vračali v
šolo. Tam smo reševali učne liste. Ko smo končali
z delom, smo šli domov.
Nuša Ornik, 7. r.

ZANIMALO NAS JE

Knjiga meseca oktobra
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kar se da prijazen način podam znanje o slovenskem jeziku.

Marinka Fritz-Kunc: Kam grejo ptice umret
Marinka
Fritz-Kunc
je svoje delo
začela kot
novinarka, s
svojim
prvencem
Janov krik
pa je stopila
na pisateljsko pot in
napisala še
veliko romanov, ki so
postali uspešnice. Napisala je tudi
nekaj radijskih iger. Veliko njenih del je doživelo
ponatise, kar jasno kaže, da so jih bralci vzeli za
svoje. Nekaj del so celo želeli prenesti na platno,
kar pa se zaenkrat še ni uresničilo.
V romanu Kam grejo ptice umret prikaže, kako
napačen odnos družbe pahne mladega človeka v
smrt, takrat pa je že prepozno za popravljanje
napak. Mladega človeka ni več mogoče obuditi.
Roman govori o drogah in nasilju, ki se za mlado
gimnazijko slabo končajo. Čeprav ji pomaga prijateljica, se smrti ne izogne. Prijateljica njeni mami
pove, kaj se dogaja z njeno hčerko, vendar jo mati
ožigosa za izdajalko in ji ne verjame več. Prav zato
pa Marinka Fritz-Kunc poskuša s knjigo bralcu
seči v srce in mu odpreti oči za problematiko, ki je
med nami.
Knjiga se nam je zdela odlična, saj vsak mladostnik razmišlja o tej aktualni temi. Preberite jo, da
boste izvedeli, kako v zagatah izbirati svoje nadaljnje poti.
Špela Slanič, Samanta Žvajker
in Katja Domajnko

Intervju z učiteljico Tadejo
Kurnik Hadžiselimović
Kaj vam je najbolj všeč na naši šoli?
Najbolj mi je všeč prijaznost, domačnost, sproščenost otrok in učiteljev.
Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice?
Za poklic učiteljice sem se odločila, ker rada
delam z otroki. To sem združila z željo, da jim na

Kakšen je vaš cilj v življenju?
Prizadevam si vsak dan preživeti s pozitivnimi
mislimi in nasmehom na obrazu ter tako sprejemati ljudi okoli sebe.
Ali vam poleg dela ostane še kaj prostega časa
(kako ga preživite)?
Prosti čas najraje preživim z možem in hčerkico
Nejo, bodisi za igro, sprehod ali zgolj sproščen
smeh.
Vam je naše šolsko glasilo všeč?
Resnično mi je všeč in zelo rada ga prelistam.
Opišite se s tremi besedami.
O sebi je težko soditi, a upam, da sem preprosta,
pozitivnih misli in pripravljena pomagati.
Se s sodelavci na šoli dobro razumete?
Zelo dobro, zato zelo rada prihajam na delo, saj se
znamo ob delu tudi skupaj nasmejati in sprostiti.

In še nekaj malenkosti:
Naj hrana: sadje
Naj pijača: naravni sok
Horoskop: dvojček
Naj pevec: Oliver Dragojević
Katja Domajnko, Jerneja Breznik,
Nuša Ornik
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Prevzetna deklica
Neke nedelje popoldan je bil na Starem trgu ples.
Povabljeni smo bili vsi meščani. Ko sem s prijateljico prišla na ples, sem videla važno Urško. Urška
je bila najlepša deklica v Ljubljani. Na ples je prišla
samo zato, da je zapeljevala moške. S prijateljico
sva sedeli in jo opazovali, kako je vse moške zavrnila za ples. Potem se je Urška zagledala v moškega pri sosednji mizi. On je to opazil in odšel do
nje. Rekla mu je, da še z nobenim ni plesala.
Zaplesala sta, kot da bi ju nosil vihar. Vsi smo
onemeli. Tudi ansambel. Moški se je razjezil, ker
je hotel glasbo. Urško so začele boleti noge, a mož
se za to ni zmenil in plesala sta še hitreje. S prijateljico sva se za minuto obrnili vstran, ko sva se
ponovno ozrli sva videli, kako sta Urška in neznani mož odplesala v Ljubljanico.
Od takrat naprej je nihče več ni videl. Zanima pa
nas, kje je prevzetna Urška.
Barbara Babič, 8. a
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v ospredje.
Minila so leta in Trap je postal bistra glavca. Nasmehnil se je lahko tistim, kateri so ga nekoč zaničevali. Ni jim zameril, saj je imel plemenito srce,
dal jim je le vedeti, da kdor se zadnji smeje, se
najslajše smeje.
Aljaž Benko, 5. a

David Malek, 4. a osemletke

Trap najde nov dom

Anita Krajnc, 5. b

Trap postane bistra glavca
Nekoč davno je živel Trap. Bil je deček, ki je bil
zelo trapast, tako rečeno neumen. Živel je z očetom, saj mu je umrla mama, ni imel bratov ali sester, zato je bil zmeraj sam. Želel si je, da bi imel
vsaj kakšnega prijatelja, vendar ga ni nihče maral,
vsi so ga zmerjali in poniževali, bil je zelo žalosten.
Tako so minila leta, deček z imenom Trap je živel
z očetom. Živela sta skromno v majhni hišici na
robu vasice. Pridno je obiskoval šolo, ker ni imel
prijateljev, so mu knjige bile najboljše prijateljice.
Pozno v noč jih je prebiral, bile so mu zanimive,
tako je postajal vedno bolj priljubljen. Vse kar
bistri učenci niso vedeli, je vedel Trap. Gledali so
ga postrani, saj niso dojeli, da deček z imenom
Trap, sploh kaj ve. Pomagal je učencem, kateri so
v znanju pešali, imel je dobro srce in nikoli ni silil
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Trap, ki je dobil ime po tem, ker je bil trapast, je
našel svoj novi dom. Bil je zelo vesel. Toda že po
nekaj dnevih odkrije, da je v hiši nekaj narobe.
Vsako noč sliši čudno ropotanje. Ko se je nekega
jutra zbudil, je imel v roki zapičen nož. Na nožu je
pisalo: Ne moreš uiti, pošasti te bodo uničile!
Neke noči je postal lačen in šel v klet po zaloge
hrane. Ko je vstopil v klet, so vrata izginila, vse je
izginilo. Padal je in padal, dokler ni pristal na trdih
tleh. Ozrl se je naokoli, videl je same kamnite stene. Pristal je v dvorani pošasti. Iz mračnih kotov
so pokukale stooke gosenice. Toda more še ni bilo
konec. Prišle so še kilometrske kobre. Bežal je kot
strela z jasnega. Ozrl se je po tleh in našel srebrni
ključ. Šel je do obokanih vrat in jih odprl. Pričakali
so ga velikanski pajki, ki so ga za las zgrešili. Ušel
jim je skozi noge. Bežal je in bežal, dokler se ni
spotaknil čez skalo in padel v nezavest. Zbudil se
je v pajkovem želodcu, kjer je videl same cevke.
Potegnil je za cevko in pajek ga je izpljunil. Ubogi
Trap je bil celi sluzasti. Pobegnil je. Prišel je nazaj
k stookim gosenicam, ki so ga zdrobile.
Zjutraj se je zbudil v postelji. Vse so bile samo
grozne sanje.
Domen Horvat, 5. b

Laž ima kratke noge
Zlagal sem se že velikokrat. Ena od skoraj uspešnih laži se je zgodila sončnega popoldneva, ko
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sem se poln energije po dvorišču vozil s kolesom.
Naredil sem nekaj sto metrov. Imel sem slab
občutek, a vseeno nisem hotel poslušati svojih
možganov, zato sem se še naprej vozil hitro in
brezskrbno. Naenkrat sem hudo padel. Sploh
nisem vedel, kaj se je zgodilo. Na avtomobilu sem
zagledal dolgo prasko. Zgrabila me je panika.
Sploh nisem čutil bolečine. Mame ni bilo blizu.
Spomnil sem se na kremo, zelo podobne barve,
kot je avto. Hitro sem stekel v kopalnico in spretno premazal prasko. Za krate čas sem si oddahnil.
Ampak samo za kratek čas. Kasneje je prišla
mama s slabo novico. Rekla je, da je čas za pranje
avta. Ves prestrašen sem vse to opazoval iz varne
razdalje. Molil se, da voda ne bi sprala kreme, a
molitev ni pomagala.
Mama je opazila prasko. Vprašala me je, če mi je
znana. Jaz sem odkimal. Seveda mi ni verjela in
imel sem velike težave. Od takrat se raje izogibam
velikim lažem.
Rok Peklar, 5. a
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ki smo se smejali na vsa usta. Smeh je opazila
učenka naše šole. Stopila je do gospe, ji povedala
za naše dejanje, mi pa hura na avtobus in domov.
Upravičeno jezna gospa je odšla do ravnatelja,
ravnatelj je povedal razredničarki. V ponedeljek so
bile govorilne ure, učiteljica je povedala mami, kaj
sem ušpičil.
Pošteno me je okregala, sledila je kazen, katera mi
bo vedno ostala v vednost. Nikoli ne laži in nikoli
ne vzganjaj norčij na račun starejših ljudi.
Aljaž Benko, 5. a

Tilen Mesarec, 4. a osemletke

Moja prijateljica Pika
Nogavička

Simon Breznik, 8. b

Laž
Bil je petek, lep sončen dan. Še lepši zaradi tega,
ker se je iztekalo šolsko leto. S prijatelji smo igrali
nogomet. Ker je bilo zelo vroče, smo se odpravili
v trgovino po pijačo. Ko smo se odžejali, smo se
usedli na avtobusno postajo in počakali avtobus.
V trgovino se je pripelje starejša gospa z mopedom. Dečki smo se spogledali. Nekaj nam je šinilo
v glavo, kaj če ji nekaj malega ušpičimo. Dal sem
idejo, da ji odvijemo svečko. Seveda, akcija je stekla, niti pomislili nismo, kaj lahko iz tega nastane.
Ko smo videli, da v bližini ni nikogar, smo si hitro
razdelili delo. Žan in Timotej sta bila na straži, da
se predčasno ne vrne gospa. Midva z Aleksom pa
sva odvila svečko. Po opravljenem delu smo se
skrili in čakali, da se gospa vrne. Ni minilo veliko
časa, ko je prišla iz trgovine. Usedla se je na
moped, ga mislila prižgati, vendar zaman. Mi juna-

Živijo! Jaz sem Anica in to je moj brat Tomaž,
tukaj živiva in zelo sva osamljena, kajti v okolici
našega doma ni nobenih otrok. Zelo si želiva, da
se bi v Vilo Čira Čara naselil nekdo, ki bi imel kakšnega otroka. Sedaj morava v šolo.
Med tem, ko sva bila v šoli se je v Vilo Čira Čara
naselila deklica po imenu Pika Nogavička. Ko sva
prišla domov, sva takoj izvedela veselo novico.
Seveda sva deklico takoj obiskala. Na vratih se je
pojavila deklica, ki je imela obraz posut s pegami.
Iz las, ki so bili oranžne barve, je imela spleteni
dve kitki, ki sta ji stali pokončno na vsako stran.
Okoli pasu je imela rumen predpasnik z rdečim
žepkom. Na nogah je imela dve različni nogavici
in prevelike čevlje. Na prvi pogled je bila zelo
smešna. Hitro smo se predstavili drug drugemu in
že smo načrtovali igro, a žal naju je s Tomažem
poklicala mama. Poslovili smo se do naslednjega
dne. Zjutraj je Pika že imela načrt. Predlagala je,
da bi si ogledali živalski vrt. Takoj smo se odpravili, saj je bil čudovit predlog. Tam je bilo zelo zabavno, saj je Pika živali poimenovala kar po svoje,
npr. žirafi je dejala dolgovratka, slonu je rekla ušesorilec, medvedu brundač itd. Šli smo na sladoled
in Pika je kepice lovila kar z jezičkom. Ko smo se
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vračali, je Pika že skovala načrt za naslednji dan.
Zjutraj sva takoj odšla k Piki in ona nama je zaupala načrt. Midva sva takoj pristala na to, da bi se
šli kopat. Nato smo šli po kopalke in se odpravili
v kopališče. Pika je imela rdeče kopalke s pentljico, Tomaž modre, jaz pa rumene z belimi pikicami. Midva s Tomažem že znava plavati, Pika pa
ne. Zato sva jo naučila. Ko sva jo učila plavati
žabico, se je skoraj potopila. Drsenje je bilo za njo
zelo lahko in pri kravlu so ji noge šle zelo dobro,
roke pa ne, ampak se je vseeno na koncu naučila.
Začela se je hvaliti, kako zna plavati. S Tomažem
sva ji rekla, naj pokaže. Pokazala je, ampak se je
takoj potopila. Zato sva jo zafrknila in ji rekla, da
zelo dobro plava. Nato smo opazili, da se kopata
tudi policista. Naredili smo se kot da ju ne vidimo.
Piko sva učila skok na glavo. Ko je Pika poskusila
skočiti je zaradi neprevidnosti pristala na policistu
in z njega nato padla v vodo. Policist je bil hud in
jo je nadrl, a Pika se ni zmenila zanj in je odšla na
skakalnico. Tam je stal drugi policist, ki se je pripravljal na skok. Pika pa je bila nestrpna in ga je
tako močno porinila, da je v zraku delal prevale in
na koncu pristal na svojem ležalniku. Tudi ta je bil
jezen, ampak mu je Pika stopila na prst in je ni več
ošteval. Nato se je prišla kopat tudi teta Prosiliza.
Pika jo je povabila plavat, s seboj si je vzela masko
in teti Prosilizi rekla, naj pogleda skozi masko.
Prosiliza je pogledala in takrat je Pika izmaknila
roko iz Prosilizine roke, ter odplavala stran. Prosiliza se je potopila, saj ni znala plavati. Pika se je
seveda glasno smejala.
Prosiliza si je opomogla, mi pa smo šli domov.
Pogovarjali smo se, da nočemo odrasti, zato je
Pika rekla, da nam ni potrebno odrasti, če zapojemo to pesem:
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sta čisto pozabila, da je za njima vhod v votlino. V
njo bi lahko smuknila in se rešila pred lisico Zvitko. Tako pa sta kar čakala in trepetala od strahu.
»Glili, kaj bova storila?« je rekel Glal. »Nenene
vem,« je jeclala Glili. »Razmišljaj!« je siknil Glal.
»Nemomomorem, preveč me je strah,« je prestrašena odgovorila Glili. Glal se je spomnil rešitve.
Pobegnila bosta tako, da bo Glal vzel konec nogavice in si ga poveznil na glavo. Takrat bo lisica
pogledala njega. Glili pa se bo vzpela na žlico in
odletela. Lisico Zvitko bo poklicala od zgoraj.
Lisica jo bo pogledala in takrat bo tudi Glal že
visoko na nebu. Glalov načrt je uspel. Glili in Glal
sta se norčevala iz lisice in ji vpila, kje je zdaj njena
zvitost. Nato sta srečna in zadovoljna odletela
novim dogodivščinam naproti.
Rebeka Šnof, 4. a

SLONČEK, KI SI JE ŽELEL
NOVO TORBO
NEKOČ JE ŽIVEL SLONČEK, KI SI JE
ZELO ŽELEL NOVO TORBO. KO SE JE
NEKEGA JUTRA ZBUDIL, GA JE MAMA
RAZVESELILA. POVEDALA MU JE, DA
GRESTA KUPIT NOVO TORBO. SLONČEK
JE BIL ZELO VESEL. KO STA PRIŠLA V
TRGOVINO, SI JE SLONČEK NAJPREJ
OGLEDAL VSE TORBE, NATO SI JE
IZBRAL TORBO MODRE BARVE. SLONČEK JE BIL ZELO PONOSEN, KO JE ŠEL
PRVI DAN V ŠOLO, SAJ JE IMEL TORBO
MODRE BARVE, KI SI JO JE VEDNO ZELO
ŽELEL.
ALJAŽ ROŠKAR, 2. A

To pesem smo zapeli in se vrnili domov. Bili smo
veseli in že komaj čakali na nove dogodivščine z
najboljšo prijateljico Piko.
Karin Petko, 4. a

Kam pa kam, Kosovirja
Progasta nogavica se je pred vrati škratje dupline
strgala in kosovirja sta padla na lisico Zvitko. Mala
kosovirja nista vedela, kaj naj storita. Od strahu
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Nejc Krajnc, 5. b

OTOK TUKA TAKA,
TAM NE BOMO NAŠLI RAKA,
LADJICE SE VOZIJO IN
OTROŠKE SKRIVNOSTI
Z VESELJEM ODKRIVAJO!
ČOLA HEJ, ČOLA HOP, ČOLA HOPSASA!

NA[I NAJMLAJ[I

Hura, spet smo v vrtcu!
Poletja in počitnic je konec, mi pa se spet igramo
v vrtcu Selce. Dobili smo tudi nove prijatelje, ki so
super korenjaki. Njihove mamice so mislile, da
bodo jokali, ko bodo v vrtcu. Pa so se zmotile, saj
se raje smejijo in igrajo.
Verjamete ali ne, ampak upali smo si že nastopati.
Postavili smo se na visok oder v kulturnem domu
Selce in peli. Vsi so nam ploskali, mi pa smo se
potem sladkali s čokoladami. V vrtcu je res super.

27. oktober 2006

jo izdelali v vrtcu. Najbolj zanimiva se nam zdi
Pika, ki smo jo izdelali iz koruze in ličja. Pri
ustvarjanju so nam pomagali starši. Naredili pa
smo si tudi konja, kot ga je imela Pika. Poglejte ga,
zdaj na njem že jahamo.

V Lutkovnem gledališču Maribor
Z avtobusom smo se peljali v Maribor. Nekateri
so se z avtobusom peljali prvič, zato od pričakovanja že prejšnjo noč niso mogli spati. Najbolj zanimivo pa je bilo v lutkovnem gledališču, kjer smo si
ogledali predstavo Pika Nogavička.
Ob ustvarjanju Pike iz naravnega materiala pa so z nami
uživali tudi starši.
»Likanje« koruze
Tudi na obisk gremo radi. Na domačiji pri Pulkovih smo uživali ob »likanju« koruze. Ob delu smo
peli ljudske pesmi, kot včasih naši dedki in babice.
Po delu je sledila še malica. Najbolj veselo pa je
bilo ob igri z ličjem in koruzo.

Pika Nogavička na konju

Naša Pika izdelana iz koruze
In kakšna je Pika?
Našli smo veliko besed s katerimi smo jo opisali:
zanimiva, pogumna, vesela, lepa, pametna,prijazna, nagajiva, igriva, močna, živahna,
domiselna. Prav takšni smo tudi mi. Zato smo si

Ob »likanju« koruze smo uživali in peli.
Otroci vrtca Selce z vzgojiteljicama
Julčko in Gabi
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ZABAVNA STRAN

B - ena

A - dve

4.

B - dve

A - tri

3.

B - dve

A - tri

2.

B - tri

A - dve

1.

C - tri
C - ena
C - ena
C - ena
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C - dve

5. Knjige berem ...
A) jih ne berem

B - tri

4. Domače naloge
A) domačo nalogo delam zvečer
B) ne delam domačih nalog
C) ko pridem iz šole

A - ena

3. Kdaj se učim?
A) učim se redno in sproti
B) en dan pred tistim predmetom
C) zjutraj v šolski učilnici, ko čakam na pouk

5.

2. Učim se …
A) zase in za svoje dobro
B) za učitelje
C) za učenje mi ni mar

C - dve

1. V šolo hodim, ker ...
A) tam spoznavam prijatelje
B) hočem s čim boljšim uspehom dobiti čim boljši poklic
C) mi tako naročijo starši

Če ti je uspelo rešiti vseh 6 vprašanj, pokukaj v
spodnjo tabelo, kjer je točkovnik.
B - ena

Kviz

6. V prostem času ...
A) sem v naravi
B) igram računalnik
C) gledam TV

A - tri

Saša Lendero
je znana slovenska pevka.
Saša je v dveh
letih in pol
izdala kar
nekaj svojih
hitov, to so
Metulj, Luna,
Mandoline. V
izdaji je njena
nova zgoščenka z naslovom
Ne grem na
kolena. Na njej
bodo poleg
hita Ne grem
na kolena še sedem novih pesmi. Ne grem na
kolena je tudi ena sedaj najbolj poslušanih pesmi
na slovenski pop-glasbeni sceni. Pesem je napisala
sama. Posnela je tudi že videospot, ki se je snemal
na štirih različnih krajih. Pesem je priredba.
Saša poleg petja tudi zelo dobro obvlada masažo,
kar je dokazala na oddaji Spet doma. Rada pa ima
tudi živali, zato jim poskuša pomagat. Še več glasbenih novičk pa v naslednjem Šolarčku.
Kaja Tuš, 7. r.

B) ker si s tem bogatim svoj besedni zaklad
C) ker mi tako naroči učiteljica(domače branje)

6.

Saša Lendero

27. oktober 2006

Možne rešitve točkovanja v naslednji številki Šolarčka.
Jerneja Breznik in Anja Vrabl, 7. r.

Šolski trači
Ponovno se vračava s svežimi novičkami o ljubezni v šolskih klopeh. Sliši se, da se nekaj plete med
Tino K. in njenim sošolcem Mitjem V. Njuna
sošolka Nina O. pa je čisto »nora« na Gregorja B.
Anja K. pa z mislimi rada odplava k Žanu O., ki
pa ne obiskuje naše šole. Adriana L. še vedno
obuja stare spomine. Še kar ne more pozabiti stare
ljubezni in je spet zaljubljena v Blaža R. Njegov
sošolec Davorin S. pa rad pogleda za Katjo K.
Govori se, da sta spet prosta Mitja L. in Matej P.
Punce v AKCIJO! Martin C. pa rad pošilja poljubčke Katji L. Do naslednjič pozdravček!
*maleni* & *malena*

Kotiček za humoriste
Okviri
Mojster naroči vajencu: »V sosednjem prostoru
pobarvaj okna!« Čez nekaj časa se vrne in vpraša:
»Mojster, a okvire tudi?«
Na sonce
Mama naroči hčerki: »Odnesi perilo na dvorišče in
ga obesi na sonce.« Hči se kmalu vrne in reče: »Ne
morem obesiti perila na sonce, je že previsoko!«
Pripravila: Barbara Sužnik, 8. a

V krogu
V projektu sodeluje sedem razredov osnovne šole Voličina in
dve skupini vrtca Voličina. Zaradi dobrih rezultatov in pozitivnih opažanj smo se odločile, da nadaljujemo s projektom še
v tem šolskem letu.
Kako je projekt nastal?
Pred izvajanjem projekta smo učiteljice in vzgojiteljice ugotovile, da se srečujemo z enakimi problemi in težavami. Največ
težav imamo z nemirnimi posamezniki ter z učenci, ki imajo
nizko koncentracijo. Ugotovile smo, da ne znajo reševati
sporov brez posrednika, da so nestrpni, imajo negativno
samopodobo, ne znajo prisluhniti učitelju in ostalim učencem. Ob teh pogovorih smo učiteljice in vzgojiteljice začele
iskati skupne rešitve. Prišle smo do spoznanja, da se teh težav
želimo lotiti na drugačen način, umirjen ter prijeten otrokom
in nam.
Cilji, ki ji želimo s projektom doseči:
• več strpnosti med učenci,
• reševanje težav, nesporazumov s pogovorom, s poslušanjem,
• s svojim ravnanjem ustvarjati prijaznejše odnose v razredu,
• seznaniti otroke s tehnikami sproščanja,
• najti ustrezne metode dela za sproščen pouk.

Dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru projekta:
• Dan pričnemo z jutranjimi pogovori v krogu. Izbrani uče-

•
•
•
•

•

nec preda pozdrav, ki teče v krogu. Nato si zaželimo misli
za lep dan, se nasmehnemo, povemo prijazno voščilo
prijatelju, iščemo dobre lastnosti pri drugih in pri sebi,
delimo težave pa tudi vesele novice.
Dejavnosti otroške joge vključujemo ob različnih zgodbah,
kjer otroci izvajajo gibalne vaje.
Velikokrat se sprostimo z dihalnimi vajami.
Preko igre in zgodbic se umirimo in sprostimo tudi z
masažo telesa.
Sproščamo se z umetnostjo glasbe in plesa. V pouk vključujemo poslušanje klasične in tudi meditativne glasbe z
zvoki narave.
Otroke sproščamo in umirjamo z različnimi igrami, ki jih
najraje izvajajo. To so: iskanje z molkom, pisanje z nosom,
zlata žaba, telefon, domišljijska preproga, biti ljubljen.

Učiteljice in vzgojiteljice, ki projekt izvajamo smo ugotovile,
da se s temi dejavnostmi krepijo vezi in boljši odnosi med
samimi učenci, kot tudi med učenci in učitelji.

