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Proslava ob materinskem dnevu

V petek, 23. marca 2007, smo v Kulturnem domu Voličina imeli proslavo ob materinskem dnevu in hkrati
2. prireditev ob praznovanju 250-letnice šolstva v Voličini. Učenci so pripravili pester program namenjen
mamam, babicam ...
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10 Rebeka Dremelj, Kaj si misli zajček?

AKTUALNO

Naravoslovni dan s sestro
Branko
V začetku marca smo imeli učenci 4. razredov
devetletke naravoslovni dan. K nam je prišla
medicinska sestra Branka iz Zdravstvenega doma
Lenart. Zjutraj, ko je prišla, se je preoblekla v svojo delovno obleko. V naši učilnici smo bili s 4. b
razredom. Pogovarjali smo se o zdravi in manj
zdravi prehrani. Povedala nam je, če raztegnemo
naše črevesje, ga imamo vse skupaj 9 m. Delali
smo tudi poskus. Imeli
smo 21 plastenk koka
kole. Ko smo
odprli plastenko, smo
vanjo dali 4
mentol bonbone. Malo
smo počakali.
Iz plastenke je
brizgnila
pena. Vse
smo imeli mokro. Vmes smo imeli tudi malico.
Nato je sledil kviz. Razdelili smo se v tri skupine.
Bili smo a, b in c skupina. Dobili smo različna
vprašanja. Če smo pravilno odgovorili na vprašanje, smo dobili 1 točko. Zmagala je tista skupina, ki
je na vsa vprašanja odgovorila pravilno. Zmagale
so vse skupine. Sestra Branka je rekla, da ima za
nas pripravljeno presenečenje. Ogledali smo si
risanko o zobeh, okusih in bakterijah. Branka je s
seboj prinesla tudi malo kuharsko knjigo. V njej je
bilo polno receptov za kosilo, zajtrk in celo večerjo. Ko smo si ogledali risanko, smo se morali posloviti. Čas v šoli je minil zelo hitro. Imeli smo se
zelo lepo. Odšli smo v razred po torbice in nato
domov.
Nataša Brunčič, 4. a
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zelo priljubljena. Tjašo očara že na ladji, s petjem
in igranjem na kitaro. Kmalu se tudi ona zaljubi
vanj in vseh 10 dni preživita skupaj. Ko pridejo z
izleta se njuna romanca
nadaljuje, kar pa Matejevi
mami najprej ni všeč, saj
misli, da je Tjaša z njenim
sinom samo zaradi denarja. Težave se pojavijo pri
Mateju v šoli, saj ima zelo
slabe ocene, bliža pa se
tudi matura in maturantski ples. Nekega dne pa
se Matej odpravi v gostilno. Tam zaloti Tjašo, ko
se poljublja z drugim fantom. Zaradi tega je Matej
obupan in poje tablete. Zbudil se v bolnišnici.
Kmalu zatem ga prijatelj Sven povabi v svojo druščino, kjer počnejo velike neumnosti.
Največji udarec zadene Mateja na maturanskem
plesu, ko vidi Tjašo, kako pleše z drugim fantom.
Iz razočaranja odide na streho Cankarjevega doma
ter napravi samomor. Da izveste, kaj se dogaja
naprej, pa vzemite v roke knjigo in jo preberite.
Knjiga nam je bila zelo všeč, saj je pisatelj znal
zelo dobro opisati Matejeve občutke, všeč nam je
bilo tudi to, da je pisal v slengu, tako, da smo knjigo še bolje razumeli. Po vrhu pa je izbral dokaj
aktualno témo za nas mlade.
Katja D., Špela S., Samanta Ž., 8. r.

OBISK GLEDALIŠČA
V FEBRURJU SMO OBISKALI GLEDALIŠČE
NA PTUJU. OGLEDALI SMO SI SMEŠNO
PREDSTAVO Z NASLOVOM KOKOLOREK.
KO SMO SE Z AVTOBUSOM VRAČALI V
ŠOLO, SMO VIDELI PUSTNO OKRAŠEN
PTUJ. BIL JE ZELO LEP DAN.
ALJAŽ RUIS, 1. A

Knjiga meseca marca

Obisk v Brežicah

Ivan Sivec: Zadnji mega žur
Ivan Sivec je mladinski pisatelj. Njegove bolj znane knjige so: Zadnji mega žur in njegovo nadaljevanje Noč po mega žuru, Čarobna violina …
Knjiga Zadnji mega žur govori o fantu Mateju, ki je
dijak 3. letnika II. gimnazije v Ljubljani. Njegov
oče je naredil samomor, ko je bil Matej še majhen,
njegova mama pa je uspešna podjetnica. V šoli se
dijaki odpravijo na maturantski izlet na otok Krf.
Tam se Matej zaljubi v Tjašo, ki je na njihovi šoli

V februarju sem z učiteljico Matejo Karnežo
odpravil na Osnovno šolo Brežice. V Brežice sva
odšla z namenom, da srečava pisatelja Branka
Gradišnika. Ko sem videl njihovo osnovno šolo,
sem moral priznati, da je ogromna. Takoj po prihodu sva se z učiteljico odpravila v zbornico, kjer
so naju pričakali tamkajšnji učenci in učenci ostalih šol po Sloveniji. Opazil sem kamermana, ki
snema starejšega moža sedečega pred ogromno
mizo, polno pisarniških listov.
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AKTUALNO
Bil je pisatelj Branko Gradišnik. Čez nekaj minut
se je pričel naš skupen pogovor. Na začetku sem
imel malo treme, vendar me je kmalu minila.
Pogovor je bil zelo zanimiv. Pogovarjali smo se
predvsem o njegovem življenju in pisateljevanju.
Da nismo odšli v Brežice samo posedat, smo
dobili tudi naloge, kot so pisanje HAIKA (pesem
s tremi verzi; prvi in tretji verz imata pet zlogov,
drugi verz pa sedem zlogov). Po štiriurnem pogovoru pa so nas povabili na kosilo v jedilnico v
spodnjem nadstropju. Tako se je petkov »izlet« v
Brežice počasi iztekel.
Andrej Sterniša, 8. a.

Muce
V četrtek, 8. marca, je k nam v 7. razred prišla
Branka Hafner. S seboj je prinesla tri muce. Pokazala nem je veliko kokard in en pokal s tekmovanj.
Muce je imela v kletki, ki je bila lepo okrašena.
Okoli vratu so imele nekakšne okraske, da si ne bi
gnetle dlak. Na razstavah morajo biti muce lepe in

uglajene, da so izbrane za najlepše. Povedala nam
je veliko stvari, ki jih prej nismo vedeli.
Na koncu smo vzeli muce iz kletke in jih božali.
Bilo nam je zelo lepo.
Ines Hafner, 7. r.

3. medobčinski otroški
parlament
V četrtek, 22. 2. 2007, smo se udeležili 3. medobčinskega parlamenta. Naša tema je bila NAŠE
MNENJE O DEVETLETKI. Najprej je bil uvodni nagovor in otvoritev. Nato je sledila izvolitev
delovnega predsedstva in članov komisije za sklepe. Delovno predsedstvo sestavljajo: predsednica
Larisa (OŠ Benedikt), podpredsednik Simon (OŠ
Sveti Jurij) in tajnica Nika (OŠ Voličina). Člani
komisije za sklepe pa so: Nisa Zemljič, Valentina
Bolšec in mentorica Štefka Vidovič.
Šole so predstavile svoje sklepe. Gospod Aco Prosnik nam je namenil nekaj besed. Potem smo raz-
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pravljali o organizacijskih vidikih. Omejili smo se
na štiri teme: ocenjevanje, diferenciacija in nivojski
pouk, izbirni predmeti in nacionalno preverjanje
znanja. Že pred začetkom smo izžrebali osem
skupin. Vsaka skupina je tudi izžrebala svojo trditev ZA oz. PROTI. Naša naloga je bila, da v petih
minutah zberemo čim več argumentov v skladu s
svojo trditvijo, ki smo jo nato zagovarjali. Nato je
komisija prebrala predlagane sklepe. Sprejeti so
bili naslednji:
1. Tretji predmet za nacionalno preverjanje znanja
naj bo napovedan že meseca septembra.
2. Učitelji naj podrobno predstavijo kriterije ocenjevanja. Predlagamo tudi, da uskladijo kriterije
ocenjevanja plakatov in referatov.
3. Predlagamo več športnih aktivnosti znotraj
pouka in izven njega.
4. Predlagamo, da bi več razrednih ur namenili
organizaciji časa in uspešnim strategijam učenja.
5. Predlagamo napovedano ustno ocenjevanje
znanja.

Na vrsti je bila izvolitev dveh delegatov, ki nas
bosta zastopala na državnem parlamentu. Izvoljena kandidata sta Larisa Pšet in Mitja Mlakar.
Izbrali smo tudi temo za naslednji šolski parlament, in sicer PROSTI ČAS. Nazadnje smo se še
pogovarjali o raznih stvareh na šoli. Za konec pa
nam je ostalo samo še pogostitev.
Nika Mihelič, 8. b

Nogometni turnir za pokal
Nike Premier
V soboto, 10. marca 2007, sem se s soigralci ekipe
NK Maribor U-14 udeležil tekmovanja za pokal
Nike Premier v Ježici. Turnirja smo se udeležili
štirje najboljši klubi iz celotne Slovenije, in sicer
Domžale, Triglav iz Kranja, Publikum iz Celja in
Maribor. Ekipi Domžal in Publikuma smo prema-

ZANIMALO NAS JE
gali z 1 : 0. Zadnjo tekmo smo igrali proti Triglavu. Ker smo vedeli, da nam za prvo mesto zadostuje neodločen rezultat, smo imeli najpomembnejšo nalogo prav obrambni igralci. Tekma se je končala brez zadetkov. Sodnikov žvižg za konec tekme je pomenil našo zmago. Veselje igralcev, trenerja, kakor tudi naših navijačev je bilo nepopisno.
Napovedovalec je sporočil, da si je prvo mesto na
tekmovanju prislužil NK Maribor s športno in
odlično igro. Prejeli smo pokal. Naša ekipa bo
zastopala Slovenijo na zaključnem turnirju na
Nizozemskem. Za nagrado nam Nike podarja
celotno opremo, kakor tudi letalske vozovnice in
bivanje na Nizozemskem. Prizorišče tekmovanja
najboljših evropskih moštev bo v kraju Lisse pri
Amsterdamu med 17. in 21. majem. S soigralci
bomo še naprej trdno trenirali, saj bi se z uvrstitvijo med najboljše 4 ekipe na evropskem tekmovanju na Nizozemskem, udeležili svetovnega tekmovanja za pokal Nike Premier, ki bo v Kuala Lumpurju v Maleziji.
Športni pozdrav!
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vedno
znova
vračal v
domovino. V
Parizu ga
je pritegnil
hrup tržnic, drdranje vozov
po kamnitem tlaku ... Prevzemal ga
je mračen
svet ponosnega življenja po kabaretih in kavarnah, vse to ga
je navdihovalo za njegova slikarska dela. Bili je
človek z veliko energije, pa tudi velik ženskar.
Ženske in dekleta so imele rade sprava revnega,
kasneje pa zelo bogatega Španca. V njegovem življenju se je zvrstilo mnogo ljubic. Poročil se je
trikrat. V zakonih so se mu rodili štirje otroci.

Mitja Lešnik, 9. a

Pablo Picasso
Rodil se je v Malagi leta 1881. Bil je španski slikar,
risar, grafik, ilustrator, keramik in scenograf. Od
zgodnje mladosti je živel v Parizu. Je najbolj mnogostranski, znani in vplivni umetnik 20. stoletja.
Ta nenavadno domiselni in plodni umetnik se je
neprimerno svobodno gibal po vsem razponu od
grškega izločila do barbarske umetnosti vseh
časov. Med našteto različnimi deli, ki jih je v svojem življenju ustvaril, so najbolj znana dela: Likarica, Violina, Harlekin, Trije godbeniki, Tihožitje z
antično glavo, Dekle pred ogledalom.
Pri štirinajstih letih je prvič razstavil svoja umetniška dela. Ljudje jih niso veliko kupovali, kajti niso
zaupali njegovi mladosti.
Kljub nasprotovanju staršev je odpotoval v Pariz,
kjer je preživel večino svojega življenja, a se je

Imel je veliko prijateljev, ki so ga radi obiskovali.
Njegovo prebivališče ni bilo čez dan nikoli prazno. Slikal je v glavnem ponoči. Na začetku kariere
celo ob svetlobi oljenke. Ljubil je nered in sam se
je v njem odlično znašel.
Po 30. letu je postal zelo uveljavljen umetnik, prodal je ogromno slik in drugih umetniških del. Privoščil si je razkošno življenje, prepuščal se je užitkom ob Sredozemskem morju in slikal. Kratkočasil se je z dolgimi urami vožnje z dragim avtomobilom. Prevažal ga je seveda osebni šofer, sam ni
maral voziti. Tudi sprehajal se je rad in norel s
svojo opico ter s tem spravljal ob živce ljudi okoli
sebe.
Umrl je leta 1973.
Katja Lampreht, 8. a
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Žabica Rega je šla na travnik iskat žabjo hrano. Na
travniku je videla štorkljo, ki se je spustila na njo.
Žabica Rega je od strahu vsa pomodrela. Ko je
štorklja videla modro žabo, je padla v nezavest.
Žabica pa je od veselja začela žvižgati.
Jan Rojko, 2. a

Smeh
Nekoč je živel resen človek. Nekega dne je odšel
do prijateljice mačke, ki je bila vedno nasmejana.
Mačka ga je vprašala, ali bi se rad smejal. Odgovoril ji je, da ne želi biti večno resen. Dala mu je
zdravilo. Na navodilu je pisalo, da je proti resnosti. Popil ga je in se začel smejati.
Nino Kegl, 3. a

Domen Horvat, Klemen Ahmetovič in
Blaž Mesarec, 5. b

Zakaj je žabica Rega
pomodrela?
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Jožek Zorko, 8. a
Hodili smo po travniku. Zaslišali smo regljanje
žab. Šli smo pogledat žabe. Pele so kot v pevskem
zboru. Aljaž je hotel žabo prijeti. Ko se ji je približal, je žaba od strahu pomodrela. Tudi Aljaž se je
ustrašil. Ampak Aljaž ni pomodrel, on je pobegnil.
Ne vem, kdo se je bolj prestrašil.
Tinkara Sternad, 2. a
Nekoč je živela žaba, ki je znala spremeniti barvo.
Bil je lep sončen dan in žabica se je sončila na
modrem ležalniku. Ko je uživala in srkala kavo, je
počasi odprla levo oko. Žabica je v trenutku od
strahu pomodrela, kajti zagledala je štorkljo, ki je
letela naravnost proti njej. Ker je žabica spremenila barvo, je štorklja ni več opazila, in tako si je
žabica rešila življenje.
Alen Preložnik, 2. a

Tadej Horvat, 9. r.
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Mavrica in slonček
Nekoč je živel slonček Jože. Bil je zelo žalosten.
Nič ga ni moralo potolažiti. Nekega dne je šel na
sprehod po džungli. Srečal je mati kengurujko, ki
je iskala hrano za svoje mladiče. Videla je njegov
žalosten in potrt obraz. Vprašala ga je: »No, slonček Jože, zakaj si pa tako potrt?« »Ne vem,« je
odgovoril. »Hočeš videti moje mladičke ko skačejo in delajo prevale?« Ko je Jože slišal te besede, ni
postal žalosten, temveč jezen. Zakričal je: »Od
kod pa te bedarije, kenguruji vendar ne delajo prevalov, ampak skačejo!« »Joj, čisto sem pozabila. V
mislih sem imela nekaj drugega. Oprosti.« je odgovorila kengurujka. Ko se je slonček vračal domov,
je bil še vedno žalosten. Drugi dan je bil velik praznik, dan Zemlje. Vsi so po domovih pripravljali
zabave in veselice. Le Jože je ostal doma. Sedel je
za mizo in premišljeval. Veliko živali je prišlo k
njemu, da bi ga razvedrile. Povabile so ga na svojo
zabavo, toda Jože je bil še vedno žalosten. Najbolj
čudno pa je to, da še sam ni vedel, zakaj je žalosten. Praznik in zabava sta se počasi bližala h koncu. Jože pa se cel dan ni premaknil. Naenkrat je
začelo močno deževati. Jože je bil še bolj žalosten.
Ko je nehalo deževati, je spet zasijalo sonce. Živali
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Kokoš
Kokoš spada med pernate živali. Ima glavo. Na
njej ima dve ušesi in en par oči. Pod očmi ima
kljun, nad glavo pa ime še rdeč greben. Trebuh je
pokrit s perjem in na vsaki strani ima eno perut.
Ima tudi en par nog. Na vsaki nogi ima po tri velike prste in enega manjšega. Najraje je pšenico in
koruzo. Živi v kurniku, lahko pa tudi za ograjo.
Kokoš nam daje jajca in meso.
Borut Slanič, 3. a

ustavili in pozjatrkovali, nato smo šli dalje. Prispeli
smo na vrh Triglava. Žana so bolele noge. Do
vrha Triglava smo hodili 5 ur in 30 minut. Pot je
bila dolga in težka. Eno uro smo bili na vrhu in
fotografirali prelepo okolico. Nato smo pospravili
in krenili v dolino. Prispeli smo varno in zdravo.
Drugo jutro smo doma gledali slike in se zabavali.
Tilen Mesarec, 4. a osemletke

Andrej Sterniša, 8. a

Timotej Nemec, 9. r.

so se zelo razveselile, ker je bil največji živalski
pregovor, če na dan Zemlje dve uri dežuje, potem
pa posije sonce, bo tisoč let lepo in veselo. Čez
pol ure pa se je na nebu pojavila prečudovita mavrica. Vsi so bili zelo veseli. Tudi Jože je pokukal iz
svojega brloga. Čudež! Tudi on se je razveselil. Od
veselja je kar zavriskal. Živali so ugotovile, da je
bil Jože žalosten zato, ker se že več let na nebu ni
pojavila mavrica. To je bil krasen znak za ta dan.
Čeprav pozno, a zanimivo, so si vsi skupaj priredili veselo praznovanje. Slonček ni bil nikoli več
žalosten. Jože in njegovi prijatelji so bili srečni in
takšni so ostali do konca svojih dni.
Nataša Brunčič, 4. a

Coprnica Zofka gre na morje
Nekega dne se je Zofka odločila, da gre za en
mesec na morje. Ni znala voziti avta, zato se je
spomnila, da ima metlo. Tako je z metlo odfrčala
na morje, med vožnjo z metlo je kričala, pljuvala
na avte in se smejala. Tako je pristala na morju, iz
metle je skočila v morje, toda pomislila je, da ne
zna plavati, toda bilo je prepozno, padla je v globoko morje. Tako je kričala, da še zdaj kriči.
Manja Balaj, 4. b

Nekega dne smo se odpravili v gore. Z našo družino so šli tudi sosedje. Bil je lep sončen dan.
Odpravili smo se na goro, ki se imenuje Triglav.
Triglav je tudi največja gora v Sloveniji. Visoka je
2864 m. Zraven smo imeli vsak svojo malico in
pijačo, otroci pa še nekaj za preobleč. Peljali smo
se z avtomobilom. Na pobočju Triglava smo se

Sabina Malek, 7. r.

Prvič v gorah
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Ljudska pesem nas združuje
Vrtec predstavlja zelo pomemben vir za seznanitev z ljudsko glasbo v predšolskem obdobju.
Danes je na izbiro veliko glasbenih zvrsti. Vendar
si moramo odrasli prizadevati, da bomo ljudski
glasbi dajali primeren pomen ter jo ohranjali,
kakor ohranjamo svoj materni jezik.
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da skupaj preživimo nekaj prijetnih trenutkov.
Predstavili smo jim življenje v vrtcu, katerega one
niso poznale. Pripravili smo jim program, v katerem smo prepletali staro z novim. Babice so z
nasveti pomagale pri plesni improvizaciji peke
potice. Navdušili smo jih z venčkom otroških
ljudskih pesmi in z deklamacijo Babica.

Koliko lepega lahko podarijo drug drugemu.
Otroci zelo radi prepevajo otroške ljudske pesmi.
Te pesmi zrcalijo njihov svet, čustva, način mišljenja ... Veliko pesmi se otroci naučijo od staršev,
starih staršev, veliko pa jih je, ki smo se jih in se
jih še bomo naučili do konca šolskega leta v naši
skupini. Pri SONČKIH je zaznati navdušenje nad
ljudsko pesmijo. Prepevamo pesmi, ki po vsebini
in naravi besedila izhajajo iz otrokovega vsakdanjega življenja: pesmi o živalih, o letnih časih, pesmi
za rajanje in igro, pesmi za rojstni dan in dedka
Mraza, šaljivke, izštevanke, pesmi za pusta in pesmi za materinski dan.
Petje velikokrat povezujemo s plesom in igranjem
na instrumente. Materiale za izdelavo improviziranih instrumentov jemljemo v naravi, ustvarjalno
pa uporabimo tudi različne odpadne materiale.
Petje, ples in igranje smo povezali v venček domačih in se oblečeni v nošo prvič predstavili na proslavi ob kulturnem prazniku.

Babice v vrtcu
Kaj bi bilo ljudsko petje brez naših babic?
Sodelovanje z babicami in dedki je vključeno v
življenje otrok v našem vrtcu, saj se zavedamo
pomembnosti tega medgeneracijskega sožitja.
Predvsem pa naj bi bilo sodelovanje starih staršev
s svojimi vnuki takšno, da se ga bodo vnuki spominjali, pa naj gre za tiste drobne majhne pozornosti, ki jih namenjajo drug drugim.
V mesecu marcu smo, tokrat s posebnim namenom, v našo sredino SONČKI povabili svoje
babice, ome, bake, mame ... Povabili smo jih zato,
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Po prijetnem klepetu ob kavici in slastni potici, so
nas babice presenetile s čudovito pesmijo Prišla
bo pomlad. Babice Slavica nam je obljubila, da nas
z dedkom obiščeta in nas ob zvokih kitare naučita
še kakšno ljudsko pesem. Veselimo se že obiska.
Sončki s Klavdijo in Jelko

EKO STRAN

Divja odlagališča
Sprehajamo se v naravi in naletimo na »izvirno
okrašeno« okolico Voličine.
Vprašamo se, kaj razmišljajo o naravi ljudje, ki na
tak način krasijo naš kraj.
Takšna dejanja se zdijo v času vedno večje ozaveščenosti o škodljivem človeškem vplivu na okolje
nerazumljiva. Zakaj samevajo EKOLOŠKI OTOKI? Ali nam je res težko narediti nekaj korakov od
hiše do v zato namenjene in označene posode?
Podoba lepe Voličine se spremeni, kakor hitro
stopimo na stranske poti ali v gozd.
Koliko je takšnih divjih odlagališč ne vem, vendar
nam z učenci ni bilo treba iti daleč, da smo jih
odkrili kar nekaj. Pravijo, da je navada železna
srajca. Upamo, da so voličinske srajce iz mehkejšega materiala in se bodo dale hitreje sleči.
Odpadki nas vse bolj bremenijo, neurejeno ravnanje in slab odnos do okolja bremeni družbo in
ogroža življenjske pogoje.

30. marec 2007

Rezultati zbiraja odpadne
embalaže Tetra pak
Cilji akcije:
• osveščati in spodbujati otroke in starše za ločeno zbiranje;
• zbrati čim več odpadne embalaže.
Akcija je potekala od 6. novembra 2006 do 23.
februarja 2007. Akcije smo se lotili odgovorno. V
tem času smo zbrali 11023 kosov kartonske
embalaže.
Hvala vam za sodelovanje!
Posebna pohvala velja za otroke iz vrtca v Selcih
za doseženo 3. mesto.
Še naprej pridno ločujte embalažo, ker 2 toni
embalaže nadomesti 1 tono nafte. Recikliranje
poteka v tovarni lepenke Tržič.
Dosežena mesta:

Vsak lahko naredi nekaj za čistejše okolje, le če se
tega zaveda in to hoče!
Vodja projekta Irena Pernat

Mesto

Razred

1.

1. a

1847 kosov

2.

2. a

1356 kosov

3.

Vrtec Selce

1170 kosov

4.

7. r.

1079 kosov

5.

3. a

1072 kosov

6.

4. b

996 kosov

7.

4. a /8

827 kosov

8.

4. a

772 kosov

9.

Vrtec Voličina

758 kosov

10.

5. a

580 kosov

11.

5. b

422 kosov

12.

9. r.

73 kosov

13.

8. a

45 kosov

14.

8. b

14 kosov
Skupaj:

Količina

11023 kosov

Vodja projekta Irena Pernat
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Rebeka Dremelj
Rebeka Dremelj je slovenska pevka, ki je že dvakrat nastopila na Emi, a še ni zmagala. Poleg tega
je tudi kreatorka spodnjega perila s posameznimi
kolekcijami. Pred kratkim je izdala novo pesem Še
en dan. Rada pleše, kar je pokazala v oddaji Spet
doma. Preizkusila se je tudi kot igralka, saj je nastopila v Naši mali kliniki. Ne smemo pa pozabiti, da
je bila leta 2000 okronana za najlepšo Slovenko.
Ines Hafner, 7. r.

Kaj si misli zajček?
______________
______________
______________

»Kakšni čudni zajci.«
Kaja Bela
»Prisrčen zajček.«
Martina Ornik
»Tale mi je pa res podoben!«
Bojan Dvoršak
»Kakšna velika ušesa imajo!«
Jan Rojko
»Takšno zajčico bi pa res imel.«
Alen Preložnik
Anja Vrabl in Saška Kolarič, 7. r.

Kotiček za humoriste
Zimske dejavnosti
"Kdo mi zna našteti dejavnosti, ki sodijo v zimski
šport?" vpraša učiteljica.
"Smučanje, sankanje in drsanje!" odgovori Janezek.
"Odlično! In kaj imaš ti najraje?"
"Sladoled!«

Cepljenje
"Jutri bomo šli v zdravstveni dom, kjer vas bodo
cepili!" je povedala učiteljica. "Le glejte, da boste
imeli čiste roke!" še doda.
"V katero roko pa nas bodo cepili?" je radoveden
Nace.
Izbrala Marilena Eilin Agapito, 5. a

Šolski trači
Pomlad je prišla, a le na koledarju. Ampak mraz
ne »ohladi« naših zaljubljencev. Pa začnimo s tistimi, ki so nam že dolgo znani. Gašper K. in Anja
K. sta skupaj že dolge štiri mesece. Končala sta
Simon S. in njegova sošolka Miša. Zadnje dni
Simonu misli plavajo k Adriani L. Samanta Ž. še
vedno rada pogleda za bivšo »sexy ritko«. Matej P.
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rad pošilja SMS-e Gabrijeli J. Barbara B. je na
novo zaljubljena v Tadeja B. Gregor B. (8. b) zadnje čase obuja spomine na svojo staro ljubezen.
Opažam, da je vedno manj zaljubljencev… Kaj
mislite zakaj?! Pozdravčki.
*malena*

Leto kulture in Rastem s knjigo
Letošnje šolsko leto je bilo proglašeno za leto kulture. Na podlagi
okrožnice, ki smo jo na šolo dobili
30. maja 2006, nas je Ministrstvo
za šolstvo in šport seznanilo, da bo
v okviru leta kulture začel teči projekt Rastem s knjigo: slovensko
mladinsko delo vsakemu sedmošolcu. Projekt se bo uradno začel v
petek 8. septembra, na mednarodni
dan pismenosti.
Svojo prvo nalogo smo že opravili
in se povezali s Knjižnico Lenart,
kjer smo se dogovorili, da bo koordinatorica kulturne vzgoje Mateja
Karneža. Na sestanku smo se
dogovorili za obisk sedmošolcev v
mesecu marcu ali aprilu. Knjižnica
Lenart bo pripravila program Kaj
mi ponuja knjižnica, ki obsega

osnovne informacije o splošni knjižnici, predstavitev knjižnice kot
informacijsko-izobraževalnega prostora ter kot prostora branja. Na
obisku bodo prejeli knjižno darilo knjigo Neli Kodrič: Ne drugi strani. Gre za izvirno delo slovenske
pisateljice, s katerim želimo mlade
spodbuditi k odkrivanju vrhunskih
domačih ustvarjalcev.
V tem projektu sodelujeta kulturno
in šolsko ministrstvo. Cilj tega projekta je dvig zavedanja kulturne
pismenosti in višja bralna kultura.
Učencem bomo omogočili, da
bodo podrobneje spoznali različna
kulturna področja. Glede na to
smo že načrtovali kulturne dneve;
učenci se bodo odpravili na ogled
gledališke ali lutkovne predstave,

obiskali bodo Knjižnico Lenart in
eno izmed likovnih razstav. Na
šolo bomo ob zaključku bralne
značke povabili tudi enega izmed
slovenskih aktualnih mladinskih
piscev.
Seveda se bo tudi naše redno delo
prepletalo s kulturno vzgojo, saj na
šoli dajemo veliko pozornost vzgoji in strpnosti, ki ju izvajamo tudi
preko projekta Državljanska vzgoja.
Že vrsto let pa je na šoli navada, da
se učence, ki so med šolskim letom
dosegli kakšen uspeh, ob koncu
šolskega leta nagradi s knjižno
nagrado. Prav tako pa tudi naše
prvošolčke že prvi šolski dan razveselimo s poučno in zanimivo
slikanico.

