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Vrtec Selce

Letos je v vrtcu Selce dvaindvajset veselih Vrabčkov; Rene, Tilen, Boštjan, Miha, Jan, Aljaž, Sara, Kaja,
Natalija, Ines, Žan, Anej, Amadej, Tina, Urška, Mitja, Blaž, Joshua-Noa, Jaka, Ines, Saša, Alen. Tu sta še
tudi vzgojiteljica Gabi in Mateja.
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Voščilo ob novem letu 2007
Vsak dan je nekaj posebnega, vsak dan lahko doživimo nekaj lepega in vsak dan lahko naredimo
nekaj dobrega. Vsak dan se lahko vprašamo, ali
smo storili kaj dobrega zase, za svoje najdražje, s
katerimi živimo, za prijatelje in za ljudi, s katerimi
delamo.
V letu, ki je pred nami,
Vam želim predvsem
notranji mir, ki je pogoj
za polno in človeka vredno življenje. Da bi postali notranje mirni, je
potrebno prevzeti odgovornost do samega sebe,
do svojih dejanj in svojega razmišljanja. Priznati in upoštevati, da ljudje, s katerimi živimo in
delamo, lahko razmišljajo drugače od nas, je
temelj za mirno notranje
Kaja Tuš, 7. r.
življenje.
Ob zaključku leta je prav, da še bolj poglobljeno
razmislimo o svojih dejanjih, ali smo ravnali prav,
o uresničenih ali neuresničenih željah, ki smo si jih
zastavili. Zagotovo je prav, da smelo načrtujemo,
vendar moramo biti pri tem realni.
Otroci, učenci in delavci OŠ Voličina Vam želimo
uspešno, mirno in zdravo leto 2007.
Ravnatelj Anton Goznik

Knjiga meseca decembra
Mojca Rudolf: LJUBEZEN. SI
Knjiga Ljubezen. si je zelo zanimiva, saj govori o
ljubezni trinajst letne Anje, ki večinoma časa preživi doma pred ogledalom. Največ se druži s prijateljicama Niko in Manjo. Ko nekega dne na šolo
pride nova sošolka
Lili, se stvari spremenijo. Anja se poslovi
od stare družbe. Najboljša prijateljica postane z Lili. Takrat se
tudi zaljubi v sosošolca Andraža. Ker pa je
Lili zelo zvita, ga začne zapeljevati tudi
sama.
Stvari se zapletajo in
razpletajo na vse možne načine. Na koncu
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se Anja le sprijazni z usodo in popusti Lili in
Andražu, da postaneta par.
Knjiga je izšla letos v Ljubljani pri Založbo Genija.
Avtorica Mojca Rudolf pravi, da najraje piše za
otroke in mladino. Njena najbolj znana dela so:
Usodne spletke, Ugrabljena, Kje je Jure?, Skrivnost stare
vile ter Zvezda. Si.
Knjigo priporočamo vsem zaljubljencem, pa tudi
tistim, ki v ljubezni nimajo sreče. Želimo vam prijetno branje.
Katja D, Samanta Ž., Špela S.,
Tina K., Tjaša P., Špela E.

Proslava ob dnevu Rudolfa
Maistra
V Športni dvorani Lenart se je 24. novembra 2006
odvijala proslava ob dnevu Rudolfa Maistra. Proslavo je organizirala vlada Slovenije. Proslave so se
udeležili pomembni gostje: Janez Janša, predsednik vlade, France Cukjati, predsednik državnega
zbora, ministri in poslanci. Nastopala je folklorna
skupina iz Jurovskega Dola, Završki fantje, Katarina Lešnik, Vlado Novak in drugi. Člani folklorne
skupine in Maistrova Katrca so govorili v narečnem govoru.
Prireditev smo lahko spremljali na TV Slovenija.
Žal pa si je nismo mogli ogledati v Lenartu, ker je
bila samo za povabljene goste.
Nuša Ornik, 7. r.

Šolska nogometna liga
Ob petkih 7. učno uro poteka na šoli šolska nogometna liga. Tekmuje šest ekip.
Razredi so uvrščeni na naslednja mesta: prvo mesto pripada 9. a, drugo mesto 9. b, tretje mesto 7. a,
četrto mesto 5. b, peto mesto zaseda 8. razred in
šesto mesto 5. a.
Uspešno igranje in dobre rezultate vam želimo še
naprej.
Nico M. in Saška K., 7. r.

Tekmovanje v znanju o
sladkorni bolezni
V soboto, 25. novembra 2006, je v Mariboru na
OŠ Tabor 2 potekalo državno tekmovanje iz sladkorne bolezni. Tega tekmovanja se je udeležilo
okrog 400 učencev. Iz naše šole smo tekmovale tri
učenke 8. a razreda: Katja L., Barbara S. in Barbara B. Prvi dve sva osvojili srebrno priznanje.
Barbara Sužnik, 8. a
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Japonski makak
Japonskega makaka najdemo po vsej Japonski.
Razlike v življenjskem okolju so jih spodbudile, da
so se prilagodili na velike temperaturne razlike, ki
se pojavljajo v osrednji in severnim Japonski. Njihov prepoznavni znak je značilen rdeč, gol obraz.
So srednje velikosti z repom, velikim za četrtino
glave. Zanje je značilna razlika med spoloma, ki je
vidna že na prvi pogled. Čez dan se zaradi iskanja
hrane zadržujejo na tleh, ponoči pa se odpravijo
spat na drevo. Podobno kot ljudje poleti zamenjamo zimsko garderobo plaščev z letnimi
jopicami, tudi makaki
svoj debeli, gosti in
košati kožuh, ki jim
pozimi pomaga ohranjati telesno temperaturo, zamenjajo z
veliko lažjim, poletnim kožuhom. Makaki so tudi zelo dobri
plavalci. Kot vsi primati imajo značilen, v
vse smeri gibljiv palec, ki jim omogoča zelo natančne prijeme in različne ročne spretnosti. Makaki se
večinoma gibljejo po vseh štirih, predvsem takrat,
ko prenašajo hrano, pa uporabljajo dvonožno
hojo po zadnjih nogah. Za prenašanje hrane poleg
rok pridno izkoriščajo v ta namen pridobljene
lične vrečke, v katere si nabašejo čim več hrane.
Na njihovem jedilniku, ki je odvisen od letnega
časa, najdemo sadje, zlasti jeseni, semena, žuželke,
listje in cvetove. K široki izbiri dodajo tudi rake in
ptičja jajca. Tako pestro prehranjevanje jim je
omogočilo preživetje v raznolikem okolju. Obedujejo po večini po tleh. Skupini 20–30 živali
poveljuje vodilni samec, ki ima glavno besedo pri
vseh odločitvah. Pri odločitvah pa mu pomagajo
tudi nižje razvrščeni samci. Običajno sta to dva ali
trije. Makaki se razvrstijo glede na starost posamezne živali. Z leti pridobivajo vse večjo veljavo in
hkrati postajajo vse bolj sprejeti v družbeno življenje. Ko samec postane spolno zrel, zapusti domači trop in se preizkusi še v drugih. Najmočnejše
medsebojne stike imajo samice, ki se držijo enega
tropa in v njem domujejo vse življenje. Njihova
naloga je predvsem skrb za mladiče, ki poleg hranjenja in zaščite obsega tudi prenašanje. Mladič je
pri svoji mami približno dve leti in za mamo velik
napor. Mladič makaka bo po vsej verjetnosti nasledil enak položaj, kot ga ima njegova mama. To
je pomembno pri razdelitvi hrane in prostora ter

stran 4

22. december 2006

pri medsebojnih odnosih. Mladiči z igro in raziskovanjem odkrivajo nove načine preživetja.
Gabrijela Jazbinšek, 7. r.

Jaka Lakovič
Jaka L. je znani slovenski košarkar. Rodil se je v
Ljubljani 9. julija 1978. Visok je 186 cm, njegova
teža pa se giblje okoli 79 kilogramov. Letošnjo
sezono se je priključil
moštvu Barcelone. Igra
na mestu organizatorja
igre.
Košarko je začel igrati z
12 leti. Igral je na prireditvi All Stars, je član
slovenske košarkarske
reprezentance, trenutno
pa navdušuje navijače
španske Barcelone.
Bolj kot španska hrana
mu sicer diši italijanska. Zelo rad gleda ameriški
nogomet, Carl Lewis pa je zanj športnik vseh
časov.
V prostem času se druži predvsem s prijatelji. Skupaj hodijo žurat, igrajo tenis ... Poleg tenisa in
košarke ima rad tudi ostale športe, poleti plavanje,
pozimi smučanje.
Svojo športno pot je začel pri Slovanu, nato je
prestopil h Krki in tam odigral izvrstno sezono,
med katero je marsikateri navijač Olimpije prestopil na »nasprotnikovo« stran. Vedno je bil eden
ključnih igralcev ekipe.
Andrej Sterniša, 8. a

Orientacija
V naravi se lahko orientiramo na različne načine.
Najbolj zanesljiv naraven predmet je zvezda
Severnica, a pomaga nam le, če se znamo po njej
orientirati oz. jo sploh znamo poiskati. Še bolj
zanesljiv pripomoček pa je kompas. Orientiramo
se lahko še drugače, npr. po Soncu, mahu, zemljevidu.
Z zemljevidom smo se orientirali tudi v šoli v
naravi, ko smo imeli uro orientacije. Takrat smo
za nalogo morali poiskati 20 točk (lisic) in jih vpisati v tabelo, ko smo do njih
prispeli. Na točkah so bile
tablice, na njih pa različni
znaki.
Bilo je zabavno in poučno
delo.
Barbara Sužnik, 8. a
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Šola v naravi v domu
Planinka
V začetku meseca novembra smo bili 8. a in b
razred v šoli v naravi v domu Planinka na Pohorju.
Prvi dan so nas v domu seznanili s hišnim redom.
Počeli smo veliko zanimivih stvari. Imeli smo veliko različnih učnih vsebin iz naravoslovja, astronomije in športne vzgoje. Vsak dan smo se zbudili
ob sedmi uri zjutraj. Vsako jutro se je na igrišču
pred domom odvijala jutranja telovadba. Po kosilu
smo imeli čas za počitek. Brali smo knjige ali igrali

športne igre na igrišču. Zabavali smo se predvsem
v pantomimi in optičnih prevarah. V četrtek zvečer se je vsaka soba predstavila z eno točko. Po
večernem programu pa smo imeli ples. Zelo smo
uživali in bilo je nepozabno. Petek je bil dan
odhoda.
V Voličini so na s pričakali starši. Bili smo jih zelo
veseli. Zelo smo se zabavali, hkrati pa tudi veliko
novega naučili.
Katja Lampreht, 8. a
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nese, če mu ona da hruško. Sinička se
je le omehčala, ko je slišala za ponudbo. Dala mu je sočno hruško, on pa
njej slamo.
Tako je sinička spoznala, če pomagaš
drugim , sam nič ne izgubiš, temveč
pridobiš.
Sabina Malek, 7. r.

Nedeljski ples
Sprehajal sem se po Starem trgu. Bil je
lep sončen nedeljski dan. Bilo je okoli
poldneva, ko sem pogledal proti uri na
zvoniku. Potlej sem slišal glasbo peti,
tam izpod stare lipe cvetoče.
Obrnil sem se in se odpravil k veliki
lipi. Zagledal sem vesele, nasmejane
obraze, ki so se vrteli v hitrem in
živem ritmu godal. Tam ob strani je
sedela lepa Urška. Njena lepota in
nedolžnost me je zelo prevzela. Približal sem se ji in jo povabil na ples.
Lepo se mi je nasmejala, ples odklonila in nobene besede iz sebe dala. Spet
sem sedel pod lipo in začel opazovati
ljudi. Bil je že večer
in zvezde so se pokazale, ko je Urška
zaplesala z lepim
mladeničem. Na uho
mi je dejala, da je
samo njega čakala.
Začela sta plesati.
Vedno hitreje in hitreje sta se sukala.
Tako hitro sta se
sukala, da godala niso
več nobenega glasu
od sebe dala. Mladi
mož se je razjezil, saj
je hotel plesati. Priklical je veliko neurje.
Nuša Ornik, 7. r.
Urška je zaradi utrujenosti začela kričati. Toda naenkrat sta izginila v
Ljubljanico. Lepe Urške nismo nikoli več videli .
Andrej Sterniša, 8. a

Mamljiva ponudba
Bil je lep sončen dan. Po nebu so frfotali ptički.
Med njimi je bila tudi lepa sinička, ki je bila zelo
nesramna. Čeprav je na videz izgledala prijazno, je
vedno žalila živali, in če so jo prosile za pomoč,
jim ni pomagala.
Potem je prišel k drevesu jež. Bil je prijazen in
zvit. Na drevesu je bila lepa sočna hruška, vendar
je ni dosegel. Več dni je hodil gledat, če je že padla
na tla. Nekega dne pa je na drevo priletela sinička.
Začela si je graditi gnezdo. Jež je siničko lepo prosil, če mu da sočno hruško, ona pa mu je ni hotela
dati. Jež je bil zvit in ni odnehal. Rekel ji je, da ima
doma veliko slame iz bližnjega hleva, in da ji pri-
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MEDVEDKOV
ROJSTNI DAN

Larisa Trinkaus, 7. r.

MEDVEDEK SPI IN SANJA.
SANJA, DA JE DANES NJEGOV
ROJSTNI DAN.
MAMA MU JE NAREDILA TAKŠNO TORTO, KOT SI JO JE

ŽELEL.
KO JE ŽELEL UPIHNITI SVEČKE JE ZAZVONILA BUDILKA.
VSTAL JE IN REKEL: »JUPI, DANES JE MOJ
ROJSTNI DAN.«
UMIL SE JE IN SI OČISTIL ZOBKE.
LEPO OBLEČEN JE ČAKAL SVOJE NAJBOLJŠE PRIJATELJE, DA PRIDEJO K NJEMU
NA ZABAVO.
TINA GOZNIK, 2. R.

V svoji sebičnosti smo slepi
za napake drugih
Nekega dne je lev poležaval na soncu. Takrat pa
mimo priteče antilopa. Lev jo vpraša: »Kam pa
tako hitro tečeš?« Antilopa mu odgovori: »K vam
sem namenjena gospod lev. Veste včeraj je bila
strašna nevihta, vse je pulilo in prevračalo. Mojo
hiško je odnesel veter.
Zdaj sem brez doma,
prosim pomagajte
mi.« Lev ni vedel, kaj
bi naredil, zato je rekel
antilopi: »Zakaj pa si
nisi postavila močnejše hiške. Sama si kriva, da jo je veter
odnesel. Jaz ne
morem nič narediti,
znajdi se sama.« Antilopa je bila zelo žalostna, zato je s povešeno glavo odšla
domov. Lev pa se je
še bolj pretegnil, zazeInes Hafner, 7. r.
hal in se zasmejal nad
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zidanjem hiše. Vprašal ga je, če mu lahko
pomaga. Zidar je bil
zelo vesel. Tako je
Trap dobil svojo prvo
službo. Vsak dan sta
od jutra do večera
zidala hiše. Zidar je
hitro opazil, da je
Trap priden kot mravljica. Zato mu je za
plačilo zgradil hišo.

svojim poslanstvom. Čez
nekaj dni pa je lev slišal
ropotanje. To ga je zelo
motilo, saj ni mogel zaspati. Odločil se je, da gre
pogledat, kaj tako ropota.
Ko je prišel tja, je videl
antilopo in njene prijatelje, kako gradijo hišo. Sam
si je mislil, da je odličen
kralj, in da lahko vsem
ukazuje. Ko je antilopa
imela zgrajeno hiško, je ponosno stopila vanjo.
Lev pa je ves dan samo lenaril, bil je tudi zelo
sebičen in zelo bahav. Na koncu so vse živali bolj
spoštovale antilopo kot njega.
Nuša Ornik, 7. r.

Trap je bil zelo vesel.
Ko je Trap imel hišo, si je našel tudi svojo družino.
Živeli so srečno in veselo.
Urška Peserl, 5. a

Brihtna glavca

Laž ima kratke noge

Nekoč je živel Trap, ki je imel tri brate, mamo,
očeta. Mama in oče sta hitro umrla.
Brata sta ga spodila od hiše in mu vzela celo njegovo premoženje. Mislila sta, da Trap ne bo nikoli
imel svoje družine. Trap je bil osamljen, zato je šel
po svetu, da bi našel svoje prijatelje. Medtem ko je
hodil, je videl veliko kmetij. Slišal je, da se nekdo
pogovarja, da ne more iti na zabavo, ker ima
doma krave. Zato je Trap vstal in vprašal, če lahko
on pazi na krave. Gospodar je bil zelo vesel. Minilo je pol dneva in krava je skotila telička. Dan je
minil hitro in gospodar je pršel domov. Ko je prišel, ga je takoj povprašal, kako je z njegovimi kravicami. Trap mu je povedal, da ima v hlevu telička. Ko je gospodar videl, da je dobro pazil na krave, mu je rekel, da
lahko ostane na
večerji. Gospodinja
je ta čas, ko sta se
gospodar in Trap
pogovarjala ,pripravila večerjo. Po večerji sta mu
dovolila, da lahko
prespi v hlevu. Zjutraj se je Trap lepo
zahvalil za večerjo
in prenočišče. Za
zameno pa so mu
dali mleko in še
nekaj kruha za na
pot. Trap je šel naprej in videl zidarja,
Kaja Tuš, 7. r.
ki se je zelo mučil z

Bil sem v prvem razredu, ko sem se zlagal
mami in učiteljici.
V ponedeljek smo
odšli k računalniškem
krožku. Imela nas je
učiteljica, ki uči računalništvo. S sošolcem
sva nagajala, zato
nama je učiteljica dala
podpis staršem. Na
avtobusni postaji sem
ponaredil mamin podpis. Naslednji dan
sem učiteljici pokazal
ponarejen podpis. V
resnici sem se ji zlagal.
Anja Vrabl, 7. r.
Naslednji dan je
mama šla na govorilne ure. Učiteljica jo je vprašala, če je res ona podpisala obvestilo. Dejala je, da
ni. Doma me je mama vprašala, zakaj sem se zlagal. Povedal sem ji , da sem se bal.
Mama mi je svetovala, da ne smem več lagati, pa
čeprav se bojim.
Tomi Kramberger, 5. a

Jerneja Breznik, 7. r.

NAJRAJE DELAM MATEMATIČNE NALOGE. RADA HODIM V TELOVADNICO.
RADA TUDI POSLUŠAM UČITELJICO.
RADA BARVAM IN SE IGRAM TER HODIM
NA SPREHODE. RADA DELAM IZ GLINE.
RADA POSLUŠAM PRAVLJICE.
MARTINA ORNIK, 2. A
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Nevtralne barve
Črna in bela sta nevtralni barvi. Teh dveh barv ni
v barvnem krogu. Pravimo, da belo barva predstavlja svetloba (navzočnost vseh barv), črno barvo
pa tema (odsotnost vseh barv). Z mešanjem bele
in črne dobimo celo vrsto sivih odtenkov ali
tonov (od najsvetlejše do najtemnejše). Takšno
razporeditev imenujemo tonska lestvica.
5. razred
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Rok Peklar, 5. a

Anita Krajnc , 5. b

Špela Ekselenski, 5. b

Barbara Krajnc, 5. b

Aljaž Benko, 5. a

Tomi Tuš, 5. b

NA[I NAJMLAJ[I

Veseli december
Končno smo pričakali tako težko pričakovani
december in z njim vse radosti. Veseli pa smo
vsega, kar smo počeli ta mesec.
Najprej nas je obiskala knjižničarka Darinka
Čobec in nas seznanila z novima pesmicama, z
ljudsko Zima je prišla in pesmico J. Bitenca Dedek
Mraz, ki ju veselo prepevamo. Založila nas je s
»svežimi« knjigami, katere si vsakodnevno izposojamo.
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bolj zabavno, smo skupaj peli ljudske pesmi. Orehe, ki smo jih zluščili, smo v vrtcu še zmleli in iz
njih bomo spekli potico. Pri tem nam bo pomagala babica enega izmed naših otrok. Odpravili se
bomo kar k njej na dom. Verjamemo, da bo potica odlična, saj bomo pri peki tudi sami pomagali.
V tem mesecu pa se bo še veliko dogajalo. Obiskale nas bodo mamice in atiji, kjer bomo ob novoletni jelki skupaj zarajali, se poveselili in se posladkali s prazničnimi dobrotami.

Ne boste verjeli, da nas je v vrtcu obiskal tudi
Miklavž. Mi ga sicer nismo videli, kajti v vrtec se
je priplazil ponoči, ko smo mi doma sladko spali.
Pustil nam je »žaklčke« s suhim sadjem in za vsakega še pozlačeno šibo. Pomarančo, ki smo mu
nastavili, je pojedel ali odnesel s seboj. Če je bil z
njim parkelj, nismo popolnoma prepričani. Mislimo pa da ne, ker smo bili zadnje dni zelo pridni,
saj smo vedeli, da nas Miklavž in dedek Mraz skrivoma opazujeta.

Obiskali pa so nas tudi naši dedki in babice. Resnično smo bili veseli njihovega obiska. Skupaj
smo luščili orehe, ki so jih prinesle naše drage
babice. Dedki pa so poskrbeli za kladiva, da nam
je delo šlo lažje od rok. Da pa je bilo srečanje še

Komaj pa že čakamo tudi obiska dedka Mraza.
Tega se najbolj veselimo. Napisali mu bomo pismo in mu v njem obljubili, da bomo pridni in da
ga že težko pričakujemo.
Vsem skupaj želimo lepe praznike, vesel božič in
srečno novo leto.
Vrabčki
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Številčna osmerka
V osmerki poišči števila, ki so zapisana spodaj!
Števila se lahko pojavijo v osmih smereh (vodoravno, navpično in diagonalno v vseh smereh).
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Jerneja Breznik, 7. r.

Kvadrat
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Išči navzdol in desno.
V kvadratu poišči naslednjo zelenjavo:
• Cvetača
• Zelje
• Paprika
• Petršilj
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V kvadratu poišči naslednje sadje:
• Češnja
• Sliva
• Breskev
• Jagoda
• Grozdje
Anja Vrabl, 7. r.

Šolski trači
Za nami je mesec november in zima se je pričela.
V tem mesecu je veliko novih zaljubljencev. Če
želite izvedeti kdo so, preberite naslednje vrstice.
Katja K. je noro zaljubljena v svojega sošolca
Tadeja C. Njega pa rada vidi tudi Tina K. Samanta
Ž. pa se rada ozre za Matejem P. Nico M. z veseljem nosi darilca Klavdiji V. Mitja L. pa še vedno
ostaja simpatija Barbare B. Tudi Nika M. se je na
novo zaljubila, ampak ta oseba ostaja prikrita. Špe-
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la S. in Natalija T. imata vedno v mislih Blaža R.
Par sta tudi Anja K. in Gašper K. Gregor B. še
vedno rad pošilja pisemca svoji sošolki Katji D.
Adriana L. je zaljubljena v fanta iz devetega razreda, ampak njegovega imena noče izdati.
To bo za ta mesec vse. Upava, da bo v prihodnjem mesecu še več zaljubljencev in bodo trači še
bolj polni.
*maleni* & *malena*

Uvajanje evropskega jezikovnega listovnika
»Evropa prihodnosti bo tako kot zdaj in v preteklosti Evropa jezikovne raznolikosti. Prav v tem
se skriva velika moč Evrope. V Evropi bi morali
vsakomur omogočiti, da se uči jezike vse življenje.
Vsak si zasluži priložnost, da izrabi kulturne in
gospodarske prednosti, ki jih ponujajo jezikovne
spretnosti. Učenje jezikov pomaga tudi razvijati
strpnost in razumevati ljudi iz različnih jezikovnih
in kulturnih okolij.«
(Poslanica Sveta Evrope in Evropske unije ob Evropskem
dnevu jezikov 2001)
Učenje in poučevanje tujega jezika je izjemno
zapleten in kompleksen proces, ki zahteva in
vključuje zmožnosti, znanja in spretnosti na različnih ravneh.
Zavedamo se, da je potrebno dvigniti zavedanje
vsakega posameznika o pomembnosti znanja in

učenja tujih jezikov, ki je vseživljenjska potreba in
dolžnost vsakega posameznika in celotne družbe.
V ta namen na OŠ Voličina v šolskem letu
2006/2007 uvajamo uporabo Evropskega jezikovnega listovnika (EJL) v 7. r.
EJL je dokument, s pomočjo katerega lahko učenci v določenem časovnem obdobju na sistematičen način beležijo in prikažejo svoje zmožnosti,
dosežke in izkušnje z jezikovnim učenjem, vključuje pa tudi njihove izdelke. EJL je torej instrument, ki učencem omogoča, da na mednarodno
prepoznaven način beležijo stopnjo svoje jezikovne izvedenosti, pridobljene bodisi v šoli ali izven
nje. EJL temelji na zamisli, da bi pri mladih spodbujal večjezičnost, različne spretnosti in odnose za
t.i. evropsko državljanstvo.

