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Silvestrovanje v Lenartu 
Silvestrovanje 2006 je bilo na Trgu osvoboditve v 
Lenartu. Zabava se je pričela ob 22. uri. Igral je 
ansambel Lisjaki. Proti polnoči so se na trgu zače-
le zbirati množice ljudi. Ljudje so plesali in se 
zabavali. Na stojnicah so prodajali šampanjec in 
kuhano vino. Ob polnoči je župan Občine Lenart, 
Janez Kramberger, voščil ljudem srečno novo 
leto. Pokale so petarde in bilo je zelo veselo. 
Nekaj minut čez polnoč nas je razveselil praznični 
ognjemet. Silvestrovanje z ognjemetom je že šestič 
organizirala Občina Lenart. Prireditev je privabila 
veliko ljudi, ki so se zabavali do jutranjih ur. 

Nuša Ornik, 7. r. 

Zlata lisica 
Na slalomski tekmi za Zlato lisico v Kranjski Gori 
je pričakovano slavila Marlies Schild. Najboljša 
Slovenka je bila Tina Maze. Schilodva, ki je to 
sezono dobila pet od šestih slalomov, je najhitreje 
presmučala obe progi in na 97 točk povečala vod-
stvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Z 
drugim mestom je presenetila Čehinja Šarka 
Zahrobska, ki je za las osvojila Zlato lisico 2007. 
Na sobotnem veleslalomu je bila sedma. Prodor 
vzhodnjakinj je s tretjim mestom potrdila Slovan-
kinja Veronika Zuzulova. Slovenski delež je bil po 
pričakovanju skromen, a vseeno malce boljši od 
pričakovanj. Nenazadnje sta bili dve Slovenki v 
finalu nazadnje pred termi leti. Tina Maze je osvo-
jila 24., Petra Robnik pa 25. mesto. Čeprav sta bili 
obe na repu finalistk, pa pred tekmo verjetno nista 
upali na kaj več. Petra Robnik je celo prvič osvoji-
la slalomske točke. 

Andrej Sterniša, 8. a 
 

Čudeži življenja 
Znanstveniki iz 70 držav, ki bodo do leta 2010 
opravili popis pomorskega življenja, so v lanskem 
letu našteli približno 150 vrst novih rib. Našli pa 
so tudi organizme, ki živijo v ekstremnih razme-
rah ob vulkanskih vrelcih na dnu Atlantika, kjer je 
temperatura več kot 4000 stopinj Celzija, ter bitja, 
ki živijo v temi globoko pod antarktičnem ledom, 
kar sproža nove teorije o tem, da obstaja življenje 
tudi na drugih planetih. 

Blaž Kosi, 7. r. 
 

Knjiga meseca januarja 
Za vas smo ta mesec pripravili na izbiro naslednji 
knjigi.  

Presneto lep dan 
Zelo zanimiva se nam je zdela knjiga z naslovom 
Presneto lep dan. Avtorica te knjige je Christine Klei-
cke. 

 
Knjiga 
govori o 
psu 
Runu, ki 
je imel 
kost in je 
na vsem 
lepem 
izginila. 
Brez 

sledu! K sreči je bil Runo pravi pes slednik in tako 
je vzel pot pod noge. Vendar si ni mogel misliti, 
kako lepo presenečenje mu bodo pripravili prijate-
lji.  
Knjiga je izšla leta 2003 v Ljubljani. Založila jo je 
Založba DZS. 
 
Vražja nogometna druščina: 
Leon – slalomski driblar 
Knjigo Vražja nogometna druščina je napisal Joachim 
Masannek.  
V Vražji nogometni druščini so zbrani Leon in njego-

vi prijatelji, ki 
jim nogomet 
pomeni vse na 
svetu. Med 
velikonočnimi 
počitnicami 
koprneče čaka-
jo pomladno 
vreme, da se 
bo končno 
lahko začela 
nogometna 
sezona. A 
komaj se sneg 
stopi, že jim 
malo travnato 

površino zasede debeli Mihi s svojimi Nepremag-
ljivimi zmagovalci. Vražji žogobrci pa se nočejo 
vdati in nasprotnike kljubovalno izzovejo na tek-
mo za igrišče. A kako naj premagajo nasprotnike, 
ki so močnejši in starejši od njih? Leon vsem vlije 
pogum. Poiščejo Vilija, nekdanjega poklicnega 
igralca nogometa, ki takoj prevzame mesto trener-
ja. Vražja nogometna druščina se že pripravlja na 
zmago! 
Upamo, da smo vas navdušili za branje. 

Špela S., Samanta Ž. in Katja D. 
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Zimska šola v naravi 
Učenci 5. a in b razreda smo se v času od 3. 1. do 
6. 1 2007 udeležili zimske šole v naravi na Pohor-
ju. Prebivali smo v domu Planinka. 
Vsak dan v dopoldanskem času smo smučali na 
Arehu. Popoldan in zvečer pa smo se učili in 
zabavali. Tako smo imeli pohod do bližnjega slapa 
in nočni pohod, orientacijo in spoznavali smo 
drevesa v bližnjem gozdu. 

 
 
V večernih urah pa smo imeli kviz, pantomimo in 
še nekaj ostalih zabavnih iger, kjer smo se pošteno 
nasmejali. 
Skratka preživeli smo štiri čudovite dneve. 
V petek smo priredili tudi smučarsko tekmovanje, 
med dečki je bil najboljši Aleksander Grajfoner, 
med deklicami pa Tjaša Polanec. 

5. a in b razred  
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Votla plastika 
Votla plastika je vsaka votla plastična oblika, kate-
re votlina ima uporabno vrednost, na primer vaza, 
posoda, vrč, majolika, skleda, lonci, pepelniki. 
Votle plastične oblike najpogosteje oblikujemo iz 
gline, takšno oblikovanje pa imenujemo keramič-
no modeliranje, izdelke pa keramika (grška beseda 
za lončarsko glino, lončenino »keramos«). 
Keramiko delimo na: 
• umetniško keramiko, 
 

 
 
• industrijsko keramiko, 
• ljudsko keramiko ali lončarstvo 
Umetniško keramiko ločujemo glede na način 
izdelave: 
• vrtena keramika, oblikovana na lončarskem vre-
tenu (kolovratu), oblikujemo predvsem okrogle, 
simetrične oblike. 

• modelirana keramika, nepravilne, svobodno 
oblikovane oblike. 

8. razred 

Samanta, Jožek, Simon S., Simon B., 
Gregor in Matej, 8. razred 
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Urška 
V Ljubljani je živela Urška. Bila je najlepša. Bila je 
tudi prevzetna, zato jo je sovražila marsikatera 
mladenka. 
V nedeljo popoldne so na Starem trgu priredili 
ples. Da bi pregnala dolgčas, sem se ga udeležila. 
Tam je bila tudi ona. Dolgo ni plesala, nazadnje si 
je za plesalca izbrala neznanega mladeniča, pri 
sosednji mizi. Ko sta zaplesala, smo vsi obstali, saj 
sta plesala divje, kakor bi ju nosil vihar. Tudi glas-
ba je utihnila, zato se je mladenič razjezil. Na nebu 
so se naenkrat pojavili črni oblaki, grmelo in blis-
kalo je. Ampak onadva sta plesala še hitreje, 
dokler nista izginila v Ljubljanico. 
Urške nismo videli več. Nihče ne ve, zakaj se je to 
zgodilo, ampak mislim, da je to bila kazen za nje-
no prevzetnost. 

Barbara Sužnik, 8. a 
 
V svoji sebičnosti smo slepi 
za stiske drugih 
Nekega dne se je miška odpravila iskati dom. Bila 
je zelo osamljena, saj ni imela nikogar. Sama je 
tavala po gozdu in srečala leva. Prosila in nagovo-
rila ga je, če ji odstopi majhen prostor v svojem 
domu. Lev pa je le skomignil z glavo. Bil je zelo 
nesramen do miške. Mislil je, da se šali in ji ni pus-
til ostati pri njem. Miška se je odpravila naprej. 
Lev je postal silno lačen in se je podal na lov. Ko 
pa je stopil nekaj korakov naprej, se je zapletel v 
mrežo. Upiral se je na vse mogoče načine, grizel je 
mrežo, jo hotel utrgati, a ni šlo. Ko pa je k njemu 
stopil lovec, je postal žalosten in se je spomnil 
majhne miške. Dejal si je: »Bilo bi vse drugače, če 
bi pomagal majhni miški, saj bi mi sedaj s svojimi 
ostrimi zobmi pregriznila mrežo in bil bi rešen.« 

Gabrijela Jazbinšek, 7. r. 

 

Moj kraj 
Prijazen si moj kraj. 
Si kot mali raj. 
Ko zjutraj sonce vstane, 
obsije te poljane. 
 
K tebi z mislimi hitim, 
po cesti že drvim, 
da pridem čim prej k tebi, 
ker te videti želi. 
 
Ti si moj raj, 
moj lepi kraj. 
Nikoli te ne zapustim, 
ker te vsak dan doživeti želim. 
 
Prijazen si moj kraj, 
si kot mali raj. 

Anja Vrabl, 7. r. 

 

 
Čudežni prijatelj 
Zaslišala sem močan trušč. Šla sem pogledat in 
videla pristati leteči krožnik. Iz njega je skočil maj-
hen fantek. Ime mu je bilo Uro. Rekel je, naj grem 
z njim v leteči krožnik. Pokazal mi je vse dele, ki 
jih ima njegovo plovilo. Najbolj zanimivo je bilo, 
da krožnik potrebuje, da sploh lahko odleti, kur-
berklorofilsko nafto. Pogovarjala sva se skoraj 
celo uro. Med tem časom sva sklenila pravo prija-
teljstvo. Pristal je na našem planetu zato, ker mu je 
zmanjkalo goriva. Po telefonu je poklical svojo 
mamo. Telefon je bil podoben želvi. Pogovoril se 
je z mamo in nato odložil. Mama je prišla zelo 
hitro. Prišla je z letečo preprogo. Seboj je imela 
kurberklorofilsko nafto. Natočila jo je v leteči kro-
žnik in že je lahko letel. Preden se je odpravil, mi 
je dal za spomin napravo, podobno mobitelu. 
Tako se bova lahko kadarkoli videla in se pogo-
varjala. Obljubil mi je, da se bo še vrnil na naš 

Blaž Golob, 5. b 

David Brunčič, 5. a 
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planet, in da me ne bo nikoli pozabil. Žalostna 
sem bila, ko je leteči krožnik vzletel. A vedela 
sem, da ga bom še videla. 
Šla sem v hišo se ulegla v posteljo in zaspala. 
Naenkrat je nekaj zazvonilo. Skočila sem pokonci 
in videla budilko, ki me je zbudila. Ura je bila pol 
sedem. Vstala sem in se odpravila v šolo. Takrat 
sem spoznala, da so vse skupaj bile samo lepe san-
je. 

Urška Peserl, 5. a 

 
Na samotnem otoku 
Neko soboto popoldne se je na morju začela huda 
nevihta. Naša ladja se je potopila. Vsi na ladji so 
utonili, razen mene, ki me je morje naplavilo na 
samotni otok. Na otoku sem bil sam. Našo ladjo 
je naneslo na plitvino. Naredil sem si splav, da bi 
lahko uporabil uporabne stvari, smodnik, muške-
to, rum … Poiskal sem si varno zavetišče. Naredil 
sem si šotor iz kozje kože. Našel sem divje vrste 
ječmena in pšenice. Čez nekaj časa sem imel prave 
zaloge zrn. Udomačil sem si tudi divje koze, tako 
da ni težko preživeti. Na tem otoku je tudi veliko 
eksotičnih živali. Imam svoj papigo, ki jo učim 
govoriti. Nekajkrat sem že šel na bližnjo vzpetino, 
nazadnje, ko sem jo obiskal, sem videl pleme. Bil 
sem zelo vesel, da nisem sam na otoku. Vzel sem 

daljnogled in pogledal, kaj delajo. Opazil sem, da 
plešejo okoli ognja. Na ognju pa je bil človek. Hit-
ro sem pobegnil in se zaklel, da se tja nikoli več ne 
vrnem. 
Pišem pismo zato, da bi me mogoče kdo rešil. 

Robinson 
Tomaž Mesarec, 7. r. 

 

Skrivnostna ladja 
Nekega jutra, smo se z družino odpravili okoli 
sveta. 
Peljali smo se po čudovitem oceanu, ne vem po 
katerem, saj je bilo okrog in okrog samo morje. 
Naenkrat, sredi morja, zagledam gromozanski 
vodomet. Želel sem si, da bi prišel do njega, ga 
objel, se z njim poigral, a nisem vedel kako. Poča-
kal sem do večera. Ko so vsi šli spat, sem se nare-
dil, kot da sem že v desetih nebesih. Potihoma 
sem se splazil do krmila na ladji, ga obrnil v nas-
protno smer proti čudovitemu vodometu. Z ladje 
sem skočil v morje, v njegovo globino. Tam sem 
zagledal starinsko ladjo, v kateri je bilo veliko 
ribic. Bile so velike, male, prijazne, nekatere so me 
gledale, kot da sem priletel z Marsa. A vedele so, 
da me je prinesla ena sama velika radovednost. Še 
dihal sem z njimi, kot da imam škrge. Ladja je bila 
z vseh strani popisana z velikimi črkami. Na njej 
je pisalo Skrivnostna ladja. Moral sem si jo pobližje 
ogledati. Vodomet nad ladjo je bil zame pravi 
magnet. 
Ribice so me povabile, da z njim vred zaplavam še 
globlje v morje. Tam sem videl velikega morskega 
psa, morski konj pa se ni dal motiti pri svojem 
prežvekovanju. Tudi kit, kateremu se je mudilo 
bog ve kam, me je oplazil z repom. 
Potepanja je bilo dovolj, pa tudi radovednosti, 
zato sem se moral urno vrniti na krov ladje, obrni-
ti krmilo v pravo smer. Zunaj se je delal že beli 
dan. 

Aljaž Benko, 5. a 

Katja Pulko, 5. a 

Klavdija Vogrin, 5. a 

Žan Majerič, 5. a 
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Sončki se spominjamo 
Bilo je pretekle zime, ko je hrib ob šoli na debelo 
prekril sneg. Sončki smo se ga razveselili in vsak 
sončni žarek izkoristili za igre na snegu. 
 
Naredili smo sneženega moža in se naučili pesmi-
co o njem.  

 
Nušo so sončni 
žarki 
nagajivo žgečkali 
po očeh ... 

  
Hana pa je 
takrat priha-
jala v vrtec 
še s stekle-
ničko čaja, 
za tolaž-
bo ... 
 
 
 
 
 

 
Nuša, Hana in Žiga še vedno obiskujejo vrtec. Z 
drugimi Sončki nestrpno čakajo na prve snežinke 
in zimsko veselje.  
 
Ampak Sončki se to zimo, ko čakamo na sneg, ne 
dolgočasimo. 
 
Naučili smo se že kar nekaj ljudskih pesmi. Ob 
prepevanju radi zaplešemo. Počnemo pa tudi dru-
ge, nevsakdanje stvari.  
 
Možnosti za ustvarjalno igro s prostorom in v 
prostoru  imamo v vrtcu ogromno. Prav tako naj-
različnejših materialov  za ustvarjalno uporabo.  
Tako smo se lotili zelo zanimive, nevsakdanje igre, 
prepletanja volne po vseh prostorih vrtca. 

Prvi dan sta 
Sergeja in 
Aljaž pre-
pletla stol z 
raznobarv-
nimi ostan-
ki volne.  
 
 

 
Že naslednjega dne smo se prepustili gibanju ob 
glasbi, kot pajek . Pajek je živel v  sobi, kjer je po 
radiu poslušal čudovito glasbo. Kadar jo je zasli-
šal, je pričel tkati in stkal je najtanjšo, najčudovitej-
šo mrežo. 

 
V igralnici 
je vladala 
tišina. 
Otroci že 
držijo klob-
čič volne. 
Ob glasbi 
pričnejo 
odvijati 
klobčič in 

plesati z nitko volne po igralnici. Glasba utihne, 
otroci mirujejo in ugotovijo, kako so prepleteni. 
Veselje je še večje. Ko zaslišijo glasbo, se ples 
nadaljuje. Pazljivo stopajo čez niti, se plazijo pod 
njimi. 
 
Nad tlemi razpeta mreža nas je silila k nenehnemu 
prestopanju in plazenju. 

Ples smo zaklju-
čili, ko so otroci 
odplesali svoje 
ideje. Imeli so 
možnost zviti 
nitko nazaj v 
klobčič. Ali so 
uspeli zviti vse 
nitke, jih pov-
prašajte sami. 
 
Z največjo in 
najbolj pisano 
pajkovo mrežo 
smo presenetili 

marsikaterega obiskovalca vrtca. Čestitke in 
zahvala vsem, ki ste se potrudili in nam s svojim 
prihodom v igralnico skozi »pajkovo mrežo« pole-
pšali dan. 

Veseli Sončki s Klavdijo in Jelko 
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Na izletu 

To pa je 
ciprača! 

Joj, kako brez 
veze! Pa še to 
pločevinko pre-

našam. 

Ah, nič. Kar tukaj jo 
bom odvrgel. 

Gašper, kaj pa delaš? 
Ali ne veš da škoduješ 
okolju? Pločevinke 
lahko recikliramo in jih 
tako pametno uporabi-
mo. Sedaj pa poberi 
pločevinko! 

Se opravičujem, 
učiteljica! Odslej 
bom bolj pazljivo 
ravnal z odpadki. 

G
re
go

r 
B
rd
n
ik
, 8

. b
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Šolski trači 
Za nami je mesec januar. V tem mesecu se je na 
šoli pojavilo veliko zaljubljencev. Nam že dolgo 
znani par sta Anja K. in Gašper K. Barbara B. pa 
je še vedno zaljubljena v »sexy ritko«. Nekaj se je 
pletlo tudi med Katjo L. in Francijem B. Par sta 
tudi Miša M. in Simon S. Njun sošolec Mitja V. pa 
rad pogleda za Adriano L., še posebno, ko ima 
oblečeno krilo. Ona pa se še vedno rada ozre za  

 
 
Matejem P. Med njeno sošolko Niko M. in Bla-
žem R. pa se spet nekaj dogaja. Na decembrskem 
plesu sta se Kaja T. in Mitja L. dobro ujela. Simon 
S. iz osmega razreda je noro zaljubljen v Špelo S. 
Za njeno prijateljico Samanto Ž. rad pogleda 
Simon B.  
                                                        *malena* 
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Navpično 
1. Prostor, ponavadi zastekljen, v katerem ima-

mo zlate ribice, želve ... 
3. Zdravnik za zdravljenje ušes, nosu, vratu in 

grla 
4. Žensko in moško oblačilo na Škotskem 
7. Šolski predmet, pri katerem računamo 
9. Energija, ki »napaja« moderno opremo (npr. 

računalnik, TV, radio) 
11. Glavno mesto Slovenije 
12. Pijača, s katero nazdravljamo ob novemu letu 
13. Učitelji na gimnazijah in srednjih šolah 
14. Bela »telesca«, ki pozimi padajo na tla in vso 

deželo pokrijejo z belo odejo 

Vodoravno 
2. Prevozno sredstvo v preteklosti 
5. Sladka hrana, s katero se včasih pregrešimo 
6. Javna ustanova, kamor se zatečemo, kadar 

smo bolni 
8. Rdeči mož na saneh z jeleni 
10. Največji kontinent na svetu 
15. Predvaja nam filme, reklame, risanke. Ima tudi 

svoj spored za določen program 
16. Eden od letnih časov 
17. Duhovita, smešna kratka pripoved 
18. Priimek župana občine Lenart 

 
Križanko je pripravila: Barbara Sužnik, 8. a 

Križanka 





Učitelji nadaljujemo projekt s stalnimi 
nalogami: 
• vključevati teme v redne oblike pou-
ka, 

• nična toleranca do nasilja, 
• takojšnja obravnava vsakega prekrš-
ka, 

• zahtevajmo odgovornost za storjeno 
nasilno dejanje, 

• dosledno dežuranje, saj je tako manj 
nasilja, 

• navajanje na red in urejenost naše 
šole (zlaganje torb pred malico, vede-
nje pri malici …), 

• spodbujajmo bralno kulturo med 
učenci tudi na temo nasilje (knjige v 
knjižnici). 

 
Na razrednih urah predlagamo teme: 
 
1. Oblikovanje razrednih pravil 
Učenci: 
• odgovorno in suvereno oblikujejo 
pravila, 

• upoštevajo pravila, 
• spremljajo upoštevanje pravil, 
• določijo smiselne ukrepe  ob kršenju 
pravil. 

 
2. Reševanje konfliktov 
• nenasilno reševanje, 
• spregovoriti o pojavu, ne molčati, 
• navajanje na strpnost, 
• iskanje boljših rešitev. 
 
3. Projekt V krogu 
• umirjanje, 
• zmanjševanje napetosti, 
• večja strpnost, 
• večja sproščenost. 
 
4. Samopodoba 
Cilj: zviševanje pozitivne samopodobe 
Otroci imajo možnost: 
• opisati dejanje ali dosežek, ki jih nav-
daja s  ponosom;                             

• prepoznati neko svojo lastnost ali 
osebnostno potezo, ki jo sprejemajo 

in jo imajo radi; 
• opišejo neko dejavnost, v kateri uži-
vajo zaradi uspehov, ki jih pri njej 
dosegajo, in se pogovorijo o tem, 
kako dosežki prispevajo k pozitivni 
samopodobi. 

 
5. Obvladovanje stresa 
Učenci imajo možnost: 
• prepoznati situacije , ki jih povzroča-
jo stresi in se pogovoriti o načinih 
vedenja, ki ga zmanjšujejo; 

• opisati prožne vedenjske odzive, ki so 
jim pomagali prebroditi težke situaci-
je; 

• opišejo, na kakšen način skrbijo za 
svoje telo in čustva. 

 
Na voljo so naslednje knjige: 
• Vloga šole pri zmanjševanju nasilja, 
• Dejavniki za razvijanje čustvene inte-
ligence 1. stopnja (6-10 let), 

• Dejavniki za razvijanje čustvene inte-
ligence 2. stopnja (10-14 let). 

Strategija za zmanjševanje nasilja 


