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številka 80, naklada 300 izvodov 

Maistrovi dnevi na Zavrhu 
Minister za šolstvo in 
šport dr. Milan Zver 
v pogovoru z 
»Maistrovo Katrco« 
in profesorjem Ale-
šem Arihom po pri-
reditvi, ki je bila v 
torek, 21. 11. 2006, 
na Zavrhu. Ob tej 
priložnosti so se na 
Zavrhu zbrali tudi 
drugi visoki gostje, in 
sicer minister za 
obrambo g. Karel 
Erjavec, pisatelj in 
bivši poslanec g. 
Tone Partljič. Na 
prireditvi so bila 
podeljena priznanja 
najboljšim učencem 
7., 8. in 9. razredov, 
ki so pisali in pesnili 
o Maistru oziroma 
ustvarjali in razmišlja-
li o ljubezni do 
domovine. 
(foto: Foto Tone) 
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Nastop Pobalinov 
V novembru smo plesna skupina Pobalini nasto-
pali na občinskem prazniku v Lenartu. Zbrali smo 
se ob petih v kulturnem domu. Najprej smo pos-
kusno odplesati našo točko. Potem smo z našo 
mentorico Mojco Vogrin Pivljakovič za odrom 
čakali na naš nastop. Prireditev je povezovala 
Romana Fekonja. Za odrom je bilo še veliko nas-
topajočih. Tam so bili pevski zbor Osnovne šole 
Lenart, Završki fantje, učenci glasbene šole iz 
Lenarta, vrtec iz Lenarta, Aleksandra Bajde. Stare 
slovenske popevke so prepevale pevke iz Maribo-
ra. Bilo je več kot 80 nastopajočih in dvorana je 
bila nabito polna. Župan je imel govor in je pode-
lil občinska priznanja. Obiskovalci so pozorno 
spremljali nastopajoče in jih nagradili s ploskan-
jem. V prostorih občine je bila pogostitev za vse 
obiskovalce prireditve.  
Po končani prireditvi smo se oblekli in šli v Gos-
tilno 29 na pogostitev. Bilo je zelo v redu. 

Nuša Ornik, 7. r. 
 

Martinovanje 
V soboto, 11. 11. 
2006, je bilo v 
Lenartu martinova-
nje. Odvijalo se je 
na Trgu osvobodit-
ve. Igral je ansam-
bel Lisjaki in pihalni 
orkester MOL 
Lenart. Samo Tuš je 
opravil krst mošta. 
Člani društva vino-
gradnikov iz Lenar-
ta so brezplačno 
ponujali mošt in 

vino, članice društva kmečkih žena pa domače 
dobrote. Zbralo se je veliko ljudi. To je bilo že 
dvanajsto martinovanje. Prireditev je organizirala 
občina in zveza kulturnih društev ter društvo 
vinogradnikov.  

Nuša Ornik, 7. r. 
 

Knjiga meseca oktobra 
Nancy Farmer: Škorpijonova hiša 
Škorpijonova hiša je zelo zanimiva in napeta knji-
ga. Izšla je pred kratkim.  
Knjiga govori o šest let starem klonu Mattu, ki je s 
svojo krušno materjo živel v majhni hiški ob 
makovih poljih. Njegovo življenje se obrne na 

glavo, ko mu 
povejo, da je 
klon blazno 
bogatega El Pat-
rona. Čez čas El 
Patronu začne 
pešati zdravje in 
zastane srce. 
Takrat ugotovi, 
da je pravzaprav 
Matt nadomes-
tek njegovih 
odpovedlih 
organov. Ko El 
Patronu odpove 
srce, mora Matt 

pobegniti, saj bi njegovo srce zamenjali z El Pat-
ronovim. Ko pobegne čez Opionovo mejo, posta-
ne »suženj« v tovarni planktona. Po vrnitvi pa 
postane lastnik El Patronovega posestva, saj izve, 
da je starec umrl. 
V tej knjigi najdemo nekaj znanstvene fantastike, 
saj načeloma v današnjem življenju človeka še naj 
ne bi klonirali. Knjigo priporočamo vsem, ki jim je 
branje dolgočasnih ljubezenskih knjig »brez veze«. 

Špela Slanič, Samanta Žvajker 

Valentina Trinkaus, 8. b 

Nejc Krajnc, 5. b 
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Intervju s Tanjo Žagar 
Tanja Žagar je bila od leta 1996 do leta 2005 člani-
ca skupine FOXY TEENS, letos pa se je znova 
pojavila na sceni kot solistka s hitom Mini in Pet 
poljubov. Tanja ima rada življenje in vesele ter 
pozitivne ljudi. Obožuje pa zabavne, domiselne in 
odprte fante. 
Ko sem jo srečal med počitnicami, sem jo prosil 
za kratek intervju. Z veseljem je odgovorila na 
vprašanja. 

 
Prosim, če se 
predstaviš 
našim bral-
cem in poveš 
nekaj o sebi! 
Sem Tanja 
Žagar, rojena 
1. 7. 1982. 
Stanujem v 
Ljubljani. 
Rada kuham 
in se ukvarjam 
s športom, 
moj veliki 
hobi pa je 
odpisovanje 
oboževalcem. 

 
Koliko časa že aktivno nastopaš? 
Nastopam od 14. leta. Devet let pri skupini Foxy 
Teens in eno leto kot solistka. 
 
Katera je tvoja najljubša pesem? 
Moja najljubša pesem je Naj pada zdaj dež in 
Mini. 
 
Kaj ti v življenju največ pomeni? 
Ljubezen in prijateljstvo. 
 
Kaj si želiš v prihodnosti? 
Uspešno nadaljevati kariero in posneti album. 
 
Kaj želiš sporočiti našim bralcem? 
Pošiljam vam smeha in veselja ter vsem želim veli-
ko pozitivne energije. 

Gregor Brdnik, 8. b 
 

Kače 
Kače so hladnokrvne živali in imajo zunanji vir 
toplote. Njihova temperatura bo enaka temperatu-
ri okolja. Ker imajo majhen razpon temperature 

telesa, jo poskušajo uravnavati s sončno toploto 
ali toploto kamenja, ko jih zebe, ali pa poiščejo  
senco ali vlago, ko jim je vroče. Zaradi načina pre-
mikanja ne iztegnjeno v dolžino le telo, ampak 
tudi notranje organe. 
Požiralnik pri kačah meri do tretjine celotne dolži-
ne. Konča se v dolgem želodcu, ki se lahko razteg-
ne podobno kot požiralnik, če žival pogoltne večje 
zalogaje. Tudi drugi notranji organi so dolgi in 
ležijo drug za drugim. Kače iščejo hrano predv-
sem z vohom. Vohajo s preklanim jezikom, ki ga 
stegujejo iz ust. Nekatere žrtve le zgrabijo in žive 
pogoltnejo. Druge pred tem plen zastrupijo ali 
zadušijo. Kače ponavadi poskušajo pobegniti iz 
neugodnih situacij. Lahko zlezejo tja kamor druge 
živali ne morejo, kot na primer v kup kamenja, v 
luknje, vendar kot divja žival, bo v primeru ogro-
ženosti sikala, sploščila glavo in napadla. Če ti 
uspe ujeti kačo, lahko spusti vonj iz tako imenova-
ne žleze mošus. Kača vonja s svojim jezikom. 
Jezik je viličaste oblike, da se prilega v dva žepka v 
ustih, ki se imenujeta Jacobsonov organ, ki je 
organ okusa in vonja. Kljub temu pa kače imajo 
nosnice, ki dobro delujejo. Vendar je jezik tisti, s 
katerim najbolje okuša in vonja. Kače, ki lovijo 
toplokrven plen ponoči, imajo poseben organ, s 
katerim zaznavajo toploto. Gad je vrsta kače, ki 
ima tak toplotni organ. Nahaja se med očmi in 
nosnico na vsaki strani glave. Druge kače, kot so 
boe, pitoni in anakonde, imajo tudi organ, s kate-
rim zaznavajo toploto, vendar se pri njih nahaja na 
ustnicah in čeljusti. Kače ne morejo jokati ali dela-

ti zvoka z usti, 
vendar čutijo 
bolečino. Na 
bolečino se odzi-
vajo z ogrizom ali 
z begom. Kače so 
večinoma kratko-
vidne. Imajo pro-
zorne veke in 
barvne leče, ki 
jim pomagajo 
filtrirati močno 
svetlobo. Sposob-
nost osredotoča-
nja je omejena 

zaradi mišic, ki premikajo leče. Imajo veliko vidno 
polje in dobro zaznavajo gibanje. Kače nimajo 
zunanjih ušes. Ne slišijo tisto, kar slišimo mi, 
ampak se bolj osredotočajo na vibracije tal. Zato 
lahko rečemo, da slišijo tisto, česar ljudje ne more-
mo. 

Gabrijela Jazbinšek, 7. r. 
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Tonsko slikanje 
Kadar predmet upodobimo tridimenzionalno s 
svetlitvijo in temnitvijo barve, pravimo, da smo 
ustvarili videz volumna, samemu načinu slikanja 
pa pravimo tonsko slikanje ali tonsko oblikovanje 
(modelacija). 
Pri takšnem načinu slikanja prevladuje ena barva.  

 
 
Slikar lahko s tonskim načinom slikanja nakaže 
globino prostora. Prostorsko globino sestavlja s 
plani, tako da svetli plan sledi temnemu in tako 
naprej. Dobimo vtis tretje dimenzije. 

Amanda Spevan, Mitja Lešnik, Tadej Horvat 
in David Golob,  9. r. 

Amanda Spevan, 9. r. Tadej Horvat, 9. r. 

Mitja Lešnik, 9. r. David Golob, 9. r. 

Matej Pulko, 9. r. Gregor Breznik, 9. r. 
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Gozd 
V gozdu je  še en gozd. 
Manjši. 
Ta gozd je najmanjši. 
V najmanjšem gozdu 
je gozdiček. 
V gozdičku je hiša. 
Velika. 
V veliki hiši je manjša  
hiša. 
V manjši hiši je najmanjša 
hiša, 
v najmanjši hiši je 
hišica. 
V tej hišici je mama, 
ki mi vsak dan skuha 
kosilo. 

Špela Kocbek, 4. a osemletke 

Nepremišljeno dejanje ima 
lahko hude posledice 

V gozdu je živel zajec s svojo mamo. Zelo si je 
želel iti globlje v gozd, vendar mu mama tega ni 
dovolila, saj bi ga lahko kdo napadel. 
Nekega sončnega dne je mama odšla nabirat hra-
no. Preden je odšla je svojemu zajčku naročila: 
»Bodi priden in ne hodi globlje v gozd.« Zajček ji 
je seveda vse obljubil, misli pa si je: »Ko bo mama 
odšla, bom odšel od hiše in začel raziskovati 
gozd.« In tako se je zgodilo. Zajček je odšel. Ko je 
hodil skozi gozd, je srečal veliko živali. Vse so mu 
govorile: »Zajček, premajhen si še, vrni se.« Ven-
dar jih ni poslušal. Ko je tako hodil, je srečal vol-
ka. Volk ga je nagovoril: »Zajček verjetno si utru-
jen in lačen, povabim te v svoj brlog na pojedino.« 
Zajček je bil naiven in je volkov predlog sprejel. 
Ko sta prišla do volkovega brloga in vstopila, je 
volk rekel. »Ker si naiven, si prišel naravnost v 

past. Pojedel te bom.« Zajec je začel kričati. 
Mama, ki je blizu nabirala hrano, ga je slišala in ga 
rešila. 
Ko sta bila doma, je zajček mami prisegel, da ne 
bo nikoli več šel sam iz hiše. Objela sta se in uži-
vala v skupni sreči 
                                                   Anja Vrabl, 7. r. 

 
Jaz sem Jonatan Livingston 
Galeb 
Preden sem se začela zavedati, kaj najraje počnem, 
je minilo devet ali morda deset let mojega življen-
ja. Obiskovala sem tretji razred, ko sem doživela 
posmeh in zaničevanje sošolcev in sošolk. Pri uri 
likovne vzgoje sem se trudila in sem poskušala 
narediti avtoportret. V resnici sploh ni bil slab, a 
tudi dober ne. 
Vsi so se začeli glasno smejati in tudi učiteljica se 
je nasmejala. Bila sem trmoglava in vztrajna. Zače-
la sem vztrajno risati in tudi slikati. Sošolke in 
sošolci me niso razumeli, a mene sploh ni motilo. 
Leto kasneje sem se preselila in odšla na drugo 
šolo, ki je bila drugačna. Vsi učenci so me sprejeli 
kot prijateljico in ljubiteljico risanja. Nihče se ni 
pritoževal nad mano in lahko sem jim pomagala. 
Risala sem zmeraj bolje in se neprestano učila 
novih značilnosti risanja in potez s čopičem in 
svinčnikom. Tako kot Jonatan Livingston Galeb 
ljubi letenje in nenehno učenje, tako jaz ljubim 
risanje oziroma umetnost. Nikoli nisem bila jezna 
na tiste, ki me niso sprejeli takšne kot sem in jih 
tudi nikoli ne bom pozabila, čeprav so oni pozabi-
li mene. Tudi Jonatan ni nikoli pozabil, da je bil 
izobčen iz svoje družbe in ni bil jezen, kljub krivi-
ci, ki so mu jo storili. 

Tomi Kramberger, 5. a 
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Umetnost mi pomeni veliko več kot računalnik in 
sedanja tehnika. Jonatanu je letenje pomenilo veli-
ko več, kot pa samo jesti in iskanje hrane. Moje 
učenje nadgrajujem in zaupam vase. To mi veliko 
pomeni. Tudi Jonatan je zaupal vase in uresničil 
svoje cilje. 

Amanda Spevan, 9. r. 

Trap se spreminja 
Bogat človek, katerega je Trap rešil pred vlomom, 
je Trapu plača šolo. Čez nekaj let je Trap postal 
pameten, samozavesten fant, ki si je zgradil hišo. 
Sprehajal se je po vasi in vse, ki so ga nekdaj pre-
tepali, prijazno pozdravil ter revežu brez denarja 
podaril polno mošnjo. Nazadnje pa se je odločil, 
da bo obiskal brata. Sporočil jima je, da je bogat in 
si je zgradil hišo blizu pekarne, kjer je oče hodil po 
kruh. Ni pa vedel, da sta njegova brata postala 
tatova, njima pa so se že svetile oči po ropanju. 
Tri dni sta sestavljala plan, na koncu jima je le 
uspelo oropati bratovo hišo. 
Brata sta skrivno odpotovala s plenom, ubogi fant 
pa je ostal brez premoženja. Ampak nekaj je le 
ugotovil: »Znanja ti ne mora nihče vzeti.« 

Rok Peklar, 5. a 

Čudežna metla 
Za sedmimi gorami, daleč sredi gozdne jase, je v 
majhni leseni hišici živela uboga starka. Nikogar ni 
imela, razen svoje metle, s katero si je služila vsak-
danji kruh. Tako je starka s svojo metlo pridno 
pometala okrog po vaseh premožni gospodi. Sča-
soma je metla odslužila svoje ter razpadla. Ženička 
je bila žalostna, saj ni imela denarja za novo. 
Navadili sta se druga na drugo. Strah, kaj bo z 
razpadajočo metlo, je bil vsak dan večji. 
Nekega dne, ko sta se z metlo vračali skozi goz-
dno jaso, sta postali pri bistrem studencu. Stude-
nec je prijazno šumljal, kakor da hoče nekaj pove-
dati. Starka se je sklonila k vodi in se odžejala. 
Tudi metlo je pomočila v vodo. Metla je bila 
zadovoljna, kakor že dolgo ne. 
Ko se je starka zjutraj zbudila, je zagledala v kotu 
čisto novo metlo. Vsa vesela  je z njo odkorakala k 
vsakdanjemu opravilu, za svoj kos kruha. Tudi na 
studenec ni pozabila, vsak dan ga pozdravi, se mu 
prijazno nasmeje, kakor da se mu želi zahvaliti za 
novo metlo. 

Aljaž Benko, 5. a 

 

Velike čarovnije 
Pred mnogimi leti je v stari hiši na vasi živel čaro-
vnik Abraksas. Čaral je velike čarovnije. Imel je 
zlato čarobno palico. Nihče si ni upal blizu njego-
ve hiše, saj ga je začaral.  
Nekega popoldneva je prišel majhen, prijazen 
škrat. Vsi so se mu smejali. Na vrhu hriba je bila 
velika palača, v kateri je živel kralj. Škrat z ime-
nom Albek je odšel v to palačo. Kralj ga je sprejel. 
Albek je vprašal: »Kaj lahko storim za vas?« Kralj 
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Tomi Tuš, 5. b 

Ina Pivljakovič, 5. b 
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mu odgovori, da v vasi živi hudobni čarovnik 
Abraksas, katerega še nihče ni premagal. Albek je 
rekel, da bo šel do njega, kralj ga je posvaril, naj 
pazi. Ko je Albek prišel v vas do te hiše, je potrkal 
na vrata. Odprla so se mu sama. Albek je vstopil. 
Nato je slišal grozen glas: »Kdo je?«  Albek je 
rekel, da je škrat. Abraksas je rekel, naj vstopi do 
njega. Albek je vstopil. Čarovnik velikih čarovnij 
ga je vprašal: »Kaj hočeš?«  Albek je vzkliknil: »Če 
si res tako mogočen, se spremeni v slona!« V 
minuti je bil že slon. »Se lahko spremeniš v kaj 
bolj majhnega? Na primer v mravljo,« je rekel 
Albek. V hipu je bil že mravlja in takrat je škrat 
Albek ujel mravljo in jo vrglel v peč. Tako se je 
hudoben čarovnik Abraksas spekel v peči. 
Cela vas je bila ponosna na škratka in tudi kralj. 
Kralj mu je za zaslugo naredil hišo v vasi, kjer bo 
lahko živel. In živeli so srečno do konca svojih 
čudovitih dni. 

Tomi Kramberger, 5. a 

Pika Nogavička – moja prija-
teljica 
Moja prijateljica je Pika Nogavička. Skupaj se več-
krat igrava in riševa, čeprav ona ne zna risati, po 
listu samo čečka.  
Je zelo prijazna in počenja same norčije. Nekoč 
sva šli na kosilo, kjer si je hrano samo basala v 
usta. Potem sva igrali nogomet. Nogomet zelo 
dobro obvlada, dala mi je same gole. Šli sva tudi 
na sprehod. Skakala je levo in desno. Ko je pripel-
jal avto, ga je vrgla na drugo stran Slovenije. Rekla 
sem ji, naj bo prijazna do drugih. Ni me ubogala. 
Doma sva jahali konja in se igrali z opico. Vpraša-
la me je, če sem lačna. Rekla sem ji, da sem. Pika 
je skočila v hišo in začela s peko. Spekla je pico, 
nato sva jedli in jedli. Prišla sta tudi Anica in 
Tomaž. Pika ju je povabila, naj se nama pridružita. 
Veliko smo se igrali.  

Pika je prijazna in želi si obiske mnogih otrok. 
Imam jo zelo rada, saj mi vse pomaga. 

Maja Rojs, 4. a osemletke 
 

NOVA TORBA 
MAMICA JE SARI KUPILA NOVO TORBO. 
TAKŠNO KOT SI JO JE ŽELELA. BILA JE 
RUMENE BARVE Z MODRO ČRTO. KOMAJ 
JE ČAKALA, DA BO LAHKO TORBO IME-
LA V ŠOLO IN JO POKAZALA SOVJIM PRI-
JATELJICAM. V TORBI JE NOSILA ZVEZ-
KE, PERESNICO, MAPO IN KNJIGE. SARA 
JE NA SVOJO TORBO ZELO PAZILA, SAJ 
JO JE ŽELELA IMETI ŠE V TRETJEM RAZ-
REDU. 

TINA GOZNIK, 2. R. 
 
MEDVEDEK IN NJEGOV 
DAN 
MEDO JE SPAL. TE NOČI JE SANJAL, DA JE 
IMEL ROJSTNI DAN IN DA MU JE MAMA 
KUPILA NOVO IGRAČKO. TA IGRAČKA JE 
BILA PLIŠASTI MODRI DELFINČEK. KO JE 
ODVIJAL PAKET, MU JE ZAZVONILA, 
BUDILKA. MEDVEDEK JE VSTAL, UMIL 
ZOBE TER POSPRAVIL SVOJO SOBO. 
NATO JE ZBUDIL MAMICO, DA MU PRED 
OBISKOM PRIJATELJEV SPEČE TORTO. 

AMADEJA BRUS, 2. R. 
 

Klemen Ozmec, 5. b 

Katja Lampreht, 8. a 
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Srečanje z lovcem 
Sončki 
imamo 
srečo, 
da naš 
vrtec 
stoji na 
vasi. 
Tako 
nas le 
cesta 

loči od polja, travnikov in bližnjih gozdičkov, ki 
nam v vseh letnih časih ponujajo prijetne trenutke 
za bivanje in spoznavanje narave. 
Posebej lepo je v jeseni, ko drevesa zažarijo v 
pisanih barvah in je ves jesenski pridelek že v kle-
teh.  

 
Leto bo hitro 
naokrog. 
Zima že trka 
na naša vrata 
in čas je, 
da se spomni-
mo živali. 
Sončki imamo 
zelo radi živa-
li, domače, pa 
tudi tiste v 
gozdu. Zelo 
radi posluša-
mo zgodbice 
o njih. Ker je 

za ptice že poskrbel hišnik Boris in postavil krmil-
nico, smo se odločili, da mi poskrbimo za gozdne 
živali. V goste smo povabili gospoda lovca, Fran-
čeka Ornika iz Lovske družine Voličina.  
 
Z zanimanjem smo mu prisluhnili. Povedal nam je 
veliko novega o gozdnih živalih. Spoznali smo, 
kako so lovci pomembni, da dihajo z naravo in 
imajo živali zelo radi. Zanje skrbijo in jim poma-
gajo. Motijo se tisti, ki mislijo, da lovci samo strel-
jajo živali. 
 
Po prijetnem pogovoru v igralnici smo se odpravi-
li v gozd. Pot nas je vodila skozi naselje, ob pašni-
ku škotskega goveda do gozdne jase. Tukaj smo 
Sončki takoj opazili lovsko opazovalnico. Hitro 
smo izvedeli, zakaj je potrebna. Da služi za strelja-
nje, so vedeli povedati Sončki. Pa smo brž pouda-
rili, da tudi in predvsem za opazovanje živali. Priš-
li smo na cilj, v lepo obarvan jesenski gozd, v 

kate-
rem so 
lovci 
uredili 
krmišče 
za goz-
dne 
živali. 
Nekoč 
so tukaj 

gojili fazane. Lovec nam je povedal, kako se živali 
prehranjujejo v mrazu in ko zapade sneg. V krmiš-
če smo odvrgli nekaj koruze, ki smo jo prinesli s 
seboj v nahrbtnikih. 

 
Polni 
lepih 
vtisov 
in z 
novimi 
spozna-
nji smo 
se vese-
lo 
odpra-

vili proti vrtcu.  
Obiska je bilo prehitro konec, a nam je gospod 
Franček obljubil, če ga bo še služilo zdravje, nas 
bo obiskal prihodnje leto. Odpravili se bi proti 
Zavrhu in poiskali lisičje luknje. Do takrat pa 
bomo Sončki skrbeli za lačne in prezeble ptice. 
Morda se v snegu kdaj odpravimo do krmišča s 
polnimi nahrbtniki hrane za gozdne živali. 

 
Gospod Franček, hvala za prijeten in poučen 
jesenski dopoldan. 

Sončki s Klavdijo in Jelko 
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Kaj misliš o …? 

 

 
Svoje misli so povedali učenci 4. razreda 
 
»Boš poskusil mojo kost?«  
Timotej Marin 
»Pusti, to je moja kost!«  
Aljaž Strnad 
»Pa tekmujva, kdo bo več pojedel!«  
Nastja Krajnc 
»Zmanjkalo nama je mesa!«  
Anja Ornik 
»Kost bo moja, jaz sem jo prvi videl!«  
Karin Petko 
»Prinesi jedilni pribor!«  
Goran Levanić 
 

Anja Vrabl in Jerneja Breznik, 7. r. 
 

Šolski trači 
Oj, oj, oj… spet midva! Kako ste kaj šolski zaljub-
ljenci?  
Sva opazila, da je kar veliko novih parov, ki so 
zaljubljeni. Nekaj časa sta bila skupaj Nico M. in 
Klavdija V. Med njeno sošolko Katjo P. in Tomi-
jem T. je tudi preskočila majhna iskrica ljubezni, ki 
pa na žalost ni dolgo trajala. Zaljubilo se je veliko 
deklet iz sedmega razreda. Izvedeli smo, da sta par 
Gabrijela J. in Gregor B. iz 9. razreda. Par sta bila 
tudi Katja F. in Matej P. Njegov sošolec David G. 
rad vidi Niko M., njen srček pa se je ogrel za Blaža 
R. Mitja L. je v preteklem mesecu dobil zelo veli-
ko oboževalk. Med njimi so Barbara B., Samanta 
Ž. in Kaja T. Nekaj se je pletlo tudi med Lariso T.  

in Kadrijanom B. Gregor B. iz 8. b pa od šole 
v naravi z mislimi zelo rad zahaja k svoji 
sošolki Katji D. Njena prijateljica Katja L. 
pa je postala punca Francija B.  
Pa en lep jesenski pozdrav!!! 

*maleni* & *malena* 

  
Točkovanje kviza  
(kviz najdeš v oktobrski številki Šolarčka) 

 
Če si dosegel/a od 10 do 18 točk: 
Si zelo zavzet/a učenec/ka, za šolo ti ni 
vseeno, zelo rad/a bereš knjige in si jih z 
velikim veseljem sposojaš v knjižnici. Bravo 
le tako naprej!  
 
Če si dosegel/a od 9 do 7 točk: 
Ni ti vseeno, če dobiš slabo oceno. Pri bra-
nju potrebuješ podporo preden se lotiš 

knjige. Poskušaj se več ukvarjati z domačimi nalo-
gami in učenjem. Verjemi, pomagalo ti bo! 
 
Če si dosegel/a od 6 do 0 točk: 
Za šolo ti je vseeno, toda ko boš izbiral/a poklic, 
ti ne  bo, zato je bolje, da se  potrudiš sedaj! 

 
Jerneja Breznik in Anja Vrabl, 7. r. 

 

Kotiček za humoriste 
Veliki pes 
Šestletni Tinček si je na vso moč želel psa. Za roj-
stni dan so mu ga starši le podarili. Pes je bil zelo 
velik, zato ga je Tinček nekaj časa preplašeno gle-
dal, nato pa je vprašal: »Ali ste psa podarili meni 
ali mene psu?« 
 
Pogovor 
Pogovarjata se dva krapa. 
»Kako pa kaj tvoja žena?« vpraša prvi. 
»Zdrava je kot riba!« odgovori drugi. 
 
Mogoče pa je prav! 
Janezek si mrmra: »Učitelj je osel.«  
Učitelj ga spodbudi: »No, Janezek, le povej na 
glas, mogoče imaš pa prav!« 
 
Ponarejeni bankovci 
Kako Butalci ponarejajo denar? 
Vzamejo bankovec za tisoč tolarjev in izbrišejo 
eno ničlo. 
 

Pripravila: Barbara Sužnik, 8. a 

_______________________

_______________________

_______________________





Na OŠ Voličina že dalj časa skrbimo za ohranjanje čiste in 
zdrave narave. Šola se nahaja v čistem  naravnem okolju. 
Okolica šole nam ponuja veliko možnosti povezanosti z 
naravo in to čudovito okolje želimo ohraniti tudi za svoje 
potomce. 
V šolskem letu 2004/2005 smo se temu še bolj posvetili, saj 
smo se vključili v nacionalni projekt »Ekošola kot način živ-
ljenja«. V projekt smo se vključili zato, ker želimo zgraditi 
čustven in strokoven odnos do človekovega ravnanja z narav-
nimi viri, ker želimo živeti in odraščati v čistem in prijetnem 
okolju, ker želimo živeti zdravo, ker želimo imeti dobre med-
sebojne odnose, ker želimo biti strpni in razumevajoči do 
drugačnih ... 
V šolskem letu 2005/2006 smo z izvajanjem projekta nadalje-
vali. V projekt so se vključili otroci vrtca, učenci šole in zapo-
sleni na šoli. Uresničili smo sedem korakov, ki jih mora vsaka 
Ekošola izpolniti, če si želi  pridobili ekozastavo. V tem šol-
skem letu smo tako prvič pridobili ekozastavo. 
Tudi v šolskem letu 2006/2007 bomo pripravili program dela 
ter ga posredovali nacionalni koordinaciji (do 13. oktobra). V 
njem bomo predstavili cilje in dejavnosti projekta za tekoče 
šolsko leto. Ob koncu šolskega leta bomo predstavili oprav-
ljeno delo in se tako potegovali za potrditev ekozastave. 
Pomembnejše dejavnosti, ki  jih bomo izvajali za potrditev 
ekozastave v tem šolskem letu: 

Sodelovanje v vsaj enem projektu nacionalne koordinacije 
(mrežno sodelovanje z drugimi ustanovami). 
• Sodelovanje v vsaj treh projektih nacionalne koordinacije. 
• Obdelava enega tematskega sklopa. 
• Organiziranje projektov (npr. zbiralne akcije, ekodan, splet-
na stran šole…). 

• Izpolnjeno prijavnico za ekozastavo moramo oddati do 26. 
aprila 2007. 

Zavedajmo se, da imamo le en planet, ki je skupen dom vsem 
ljudem, rastlinam, živalim in pticam. In ker je človek tisti, ki 
ta skupen dom najbolj ogroža, se moramo naučiti spoštovati 
naš planet in vsa živa bitja na našem planetu. Če združimo 
moči, bomo uspešni. 
Tako ne pozabite, da si lahko ekofrajerka/ekofrajer le če: 
• mečeš odpadke v koš za smeti in jih ločuješ, 
• skrbiš za čisto okolico, 
• zbiraš star papir in odpadne kartuše, 
• imaš prijazen odnos do ljudi, živali in rastlin, 
• upoštevaš pravila ekolistine, 
• skrbiš za zdrav način življenja, 
• daješ dober zgled ... 

Ekošola kot način življenja 


