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številka 85, naklada 300 izvodov

Medobmočna revija lutkovnih skupin

Priredba, režija:
Judita Bračko
Lutke in scena: skupina
Igrajo:
Katja Pulko,
Klavdija Vogrin,
Barbara Bašl,
Marilena E. Agapito,
Špela Ekselenski

V torek, 24. aprila 2007, je bila v krajevni dvorani v Skorbi pri Ptuju medobmočna revija lutkovnih skupin.
Med devetimi lutkovnimi skupinami je bila tudi naša skupina Tantadruj pod vodstvom mentorice Judite
Bračko z lutkovno predstavo Polž zmagal v teku z lisico.

3

Ogled hokejske tekme

4

Grafika (visoki tisk)

5-6 Prvič na ladji, Zgodbica

7-8 Pomlad, Na samotnem otoku
9

Vrtec v lutkovnem gledališču

10 Križanka

ZANIMALO NAS JE

Ogled hokejske tekme
V četrtek, 12. 4. 2007, smo imeli učenci naše šole
športni dan. Šli smo v Maribor v Ledeno dvorano
na ogled hokejske tekme. Igrali sta hokejski reprezentanci Francije in Kazahstana. Avtobusi so iz
Voličine odpeljali ob 8.30. Ko smo prispeli v
Maribor, smo odhiteli v dvorano in tekma se je
pričela. Bilo je zelo zanimivo, saj smo si tekmo
lahko ogledali v živo. Tekma je trajala 60 minut, to
je tri tretjine po dvajset minut. Med odmorom
smo lahko šli na zrak in pojedli svoje sendviče .
Končni izid tekme je bil 8 : 3 za Kazahstan. Med
tekmo pa smo skoraj vsi učenci navijali za Francijo. Na koncu so podelili nagrade najboljšim igralcem. Slišali pa smo tudi himno zmagovalcev.
Potem smo se odpeljali nazaj v Voličino. Vsi, ki
smo bili na tekmi, smo preživeli lep pomladanski
dan.
Nuša Ornik, 7. r.

Spomladanski kros
V torek, 17. 4. 2007, je na Poljanah potekal spomladanski kros. Krosa se je udeležilo okrog 250
učencev iz okolice Maribora . Krosa so se to pomlad prvič udeležili Borut Slanič in Valentina Ploj
(3. a) ter Simon Slanič (7. a). Valentina je kljub
temu, da je prvič tekla na tem krosu, prvo polovico kroga
bila na
drugem
mestu. V
zadnji
četrtini
kroga sta
jo dve
prehiteli
in tek je
končala
na odličnem 4.
mestu.
Naj
povem
še, da je
v njenem
letniku teklo okrog 35 učenk! Tudi Borut se je
dobro odrezal, lahko bi rekla, da za prvič sploh ni
bilo slabo. Pred startom jih je na startni črti stalo
približno 45 učencev njegovega letnika. Ker je bila
velika gneča, je Borut na startu padel, a se je hitro
pobral in poskušal dohiteti prve štiri tekače. Na
žalost jih ni dohitel, a se kljub padcu dobro uvrstil.
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Pa bo drugič bolje! Tudi Simon se je za prvič več
kot odlično odrezal. Za konec pa še vabim vse
tiste, ki so dobri v teku, naj čim več tekajo in si
nabirajo kondicijo. Kdo ve, mogoče pa boš ravno
ti slovenski prvak-inja v teku!

Tu so še mesta, ki smo jih dosegli na tem krosu:
Barbara Sužnik, 1. mesto (starejše pionirke A)
Blaž Mesarec, 2. mesto (mlajši pionirji B)
Valentina Ploj, 4. mesto (mini pionirke)
Saška Kolarič, 5. mesto (mlajše pionirke B)
Simon Slanič, 5. mesto (mlajši pionirji B)
Mitja Lešnik, 6. mesto (starejši pionirji A)
Borut Slanič, 19. mesto (mini pionirji)
Barbara Sužnik, 8. a

Športne novice
Klepačeva, Tkalec in Kavčič uspešni
Andreja Klepač, Marko Tkalec in Blaž Kavčič so
uspešno odigrali v uvodnih dvobojih mednarodnih teniških turnirjev. Klepačeva je v italijanski
Latini na turnirju z nagradnim skladom 50.000
ameriških dolarjev s 6 : 1, 6 : 1 izločila Brazilko
Larisso Carvalho. Marko Tkalec je na turnirju z
nagradnim skladom 10.000 ameriških dolarjev v
Rovinju s 6 : 0, 7 : 6 premagal Italijana Thomasa
Emanuela Sapio, Blaž Kavčič pa na istem turnirju
s 6 : 2, 6 : 1 ugnal Hrvata Ivana Zovka.
Rad ima pozitiven stres pred tekmo
Vid Kavtičnik v zadnjih tednih v dresu Kiela znova blesti. Zadeva praktično z vseh položajev, svoj
delež pa daje tudi v obrambi. Zato je bilo presenetljivo, da ga slovenski selektor Kasim Kamenica ni
poklical na zbor slovenske izbrane vrste, ki se bo
začela pripravljati na tekmi proti ekipi Makedonije
junija letos – boljše moštvo se bo uvrstilo na
evropsko prvenstvo, ki ga januarja prihodnje leto
pripravljajo Norvežani.
Andrej Sterniša, 8. a
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Grafika (visoki tisk)
Pojem grafika (iz grščine: graphein – pisati, vrezovati) obsega tehnično in likovno področje odtiskovanja. Predstavlja način, kako neko površino
materiala (matrica) primerno obdelamo in z nanosom barve ter s postopkom tiskanja dosežemo več
enakih odtisov. Odtisi , ki nastanejo, so končni
izdelki, imenujemo jih grafični listi.
Visoki tisk je način tiska, pri katerem barvo nanesemo na matrico, ki ima ravni dvignjeni in nižji

poglobljeni del. Barva se oprime le ravnega, dvignjenega dela, nižjih, poglobljenih, ugreznjenih
delov matrice pa se barva ne oprime. Pri tiskanju,
ko položimo papir na matrico, se ustvari pritisk na
celotno površino. Barva se odtisne z dvignjenih
ravnih delov površine. Zaradi nanašanja barve na
gornjo površino matrice se ta način tiska imenuje
visoki tisk.
5. a in b razred osemletke
BARVA
MATRICA

Žiga Živko, 5. b

Špela Ekselenski, 5. b

Klemen Ahmetovič, 5. b
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Dekle in čudežni svet

Žan Majerič, 5. a

Živelo je dekle, po imenu Angela . Bila je zelo
dobrega srca. Pomagala je vsem, tudi živalim.
Nekega dne se je Angela sprehajala po gozdu.
Videla je srnjačka, ki bi skoraj umrl, če mu Angela
ne bi pomagala. Nenadoma je zagledala majhno
hišico, ki je večraj še ni bilo. Vstopila je v hišico in
videla, da ni nikogar. Malo je hodila, potem pa
nenadoma zgrmela v luknjo. Znašla se je v čudežnem svetu, kjer so bila drevesa zlata, trava srebrna
in živali so govorile, a vse je bilo blatno. Takoj je
ugotovila, da je nekaj hudo narobe. K njej je priletela grlica in ji povedala, kaj je narobe. Rekla ji je,
da so jih napadli ogromni škratje, in da jih lahko
reši samo ona s svojo dobroto. Ker je bila Angela
dobrega srca, jih je rešila. Grlica ji je v zahvalo
dala ogromno bogastvo. A ne zlata, ampak družino. To je bilo za Angelo ogromno bogastvo. In
Angela je živela srečno do konca svojih dni.
Anja Ornik, 4. b

vali. Odločil sem se, da se bom tudi jaz malo zabaval. Peli smo, plesali in igrali na inštrumente.
Bila je nedelja zjutraj. Slišal sem očetov avto.
Mamica je zraven pripeljala sestro Sabino. S strahovi smo hitro vse pospravili. Nato so odšli
domov. Ko so moji prišli v stanovanje, niso ugotovili, kaj se je ponoči dogajalo. Vse se je dobro
izteklo.
David Malek, 4. a osemletke

Ptičja hišica
Deček si je prinesel dve deski. »Le kaj bi naredil iz
tega? Aha, že vem. Naredil bom ptičjo hišico.«
Pripravil si je žago, kladivo in žeblje. Deček se je
bal, kaj če si poreže prste. Izdelovati je začel ptičjo
hišico. Ko je končal s ptičjo hišico, je bila že jesen.
Zapadel je prvi sneg in deček je nasul hrano v ptičjo hišico za ptičke.
Laura Zorec, 2. a

Aleksander Grajfoner, 5. a

Prvič na ladji
Ples strahov v mojem
stanovanju
Bila je sobota zvečer. Mama in očka sta šla v nočno službo in moje sestre Sabine tudi ni bilo, ker je
šla na izlet s šolo. Bil sem sam doma.
Zdaj sem lahko delala vse, kar sem hotel. Ko je
bila ura deset zvečer, sem šel spat. Ob polnoči
sem slišal glasove na hodniku. Šel sem pogledat.
Videl sem strahove, ki so imeli na hodniku veselico. Za prostor niso plačali vstopnine in če ni
nobenega doma razen mene, moram jaz skrbeti za
stanovanje. Nisem jih želel poditi, saj so se zaba-

Bili smo na morju v Puli in v petek zjutraj smo se
zbudili, oblekli in potem šli na zajtrk. Pri zajtrku
smo se pogovorili, kam bi šli na izlet. Mama je
rekla: »Gremo se peljat z ladjo.«.
Odpravili smo se v mesto, da bi si ogledali ladjo, s
katero bomo pluli. Ladja je odplula ob 16. uri. Do
takrat smo imeli še 4 ure časa. Potem smo šli na
pico. Ko smo pojedli, smo se hitro odpravili
domov pripravit nahrbtnike. Zraven smo vzeli
sok, sendvič, toplo jopico, ročke in kape. Ura je
bila 15.30, ko smo šli proti mestu. Ob 16. uri je
ladja odplula proti cilju. Na ladji mi je bilo zelo
slabo, ker se je nagibala zdaj levo, zdaj desno.
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Voda je škropila tako visoko, da je pritekla na ladjo. Pripeljali smo se do točke, kjer smo izstopili, šli
na večerjo in potem spat. Bil sem tako utrujen, da
sem hitro zaspal.
Drugo jutro je ladja priplula po nas in nas peljala
nazaj v pristanišče v Puli. Zame je bil to nepozaben izlet.
Uroš Zupančič, 4. a osemletke
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Škornjem sem rekel, da me naj odnesejo domov.
Ko sem prišel domov, sem škornje sezul. Naenkrat so izginili in nisem jih videl nikoli več.
Simon Libman, 4. a osemletke

Zgodbica
Drevo lepe liste ima,
sonce že zahaja,
jesen prihaja, živali spijo.
Čaplja spi v svojem gnezdu,
konjiček spi v hlevu,
lev nehal je renčati,
žaba je skočila v ribnik.
Svetilnik sveti v daljavi,
na severu sneži,
naenkrat pa posije sonce,
cerkveni zvon nas že budi.
Nastja Krajnc, 4. b

Hvalnica pomladi
Hvala ti pomlad,
da si sonce v našo dolino pripeljala
in zimo odgnala.
Aljaž Polič, 5. a
Hvala ti, da lahko se s prijatelji nogomet igram
in ves rdeč s kolesom v veter oddivjam.

Vreme
Sonce na nebu se smeji,
mavrica že na nebo hiti,
veter pihlja in se smehlja,
z oblaka dežuje in
se nam maščuje.

Upam, da bo ta pomlad še dolgo držala,
In da je ne bo zima s snegom odpeljala.
Žan Majerič, 5. a

Nataša Brunčič, 4. a

Z železnimi škornji v beli svet
Nekega dne sem se sprehajal. Mislil sem brcniti
prazno steklenico, nakar sem zagledal železne
škornje. Hitro sem jih šel pogledat in sem jih poskusil, če so mi prav. Bili so mi prav.
Naenkrat so me dvignili v zrak in me odnesli v
čisto drugi svet. Tam so bili leteči avti, vsi v beli
barvi. Ko so me škornji spustili, je bilo vse belo.
Celo ljudje so bili beli kot sneg. Škornji so me
potegnili. Potem je prišel mimo gospod in vprašal
sem ga, kje sem. Odgovoril mi je, da sem v deželi
Beljak. Začelo je snežiti. Snežinke so bile mavrične. Začudil sem se in jih poskusil. Okus so imele
po sladoledu, vsaka barva drug okus. Naenkrat se
je pojavil gospod Veno Vetrič. Zapihal je tako
močno, da sem odletel v trgovino. Tam so bili
moji železni škornji. Stekel sem po njih in jih obul.
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Mrak

Pesem o pomladi

Mrak je zajel dolino
in počutil se je fino.
Celo mesto že spi
le otroci odpirajo oči.
Mrak je padel v sobo,
neke deklice.
Ona se je zbudila
in na ves glas zavpila.
Prestrašila se je zato,
ker je vse v sobi temno bilo.
Zjutraj to slišala je cela vas,
ker deklica je povedala na glas.
Nato so vsi iskali mrak,
a mraka ni bilo,
ker zjutraj popeljal se je v nebo.
Rebeka Šnof, 4. a

Pomladi je lepo,
saj ptički pojejo.
Cvetlice pridejo na plan,
da vidijo, kakšen je dan.
Otroci se zunaj igrajo,
in psa na sprehod peljejo.
Mamica se razveseli,
če rožice dobi.
Barbara Bašl, 5. a

V PARKU
V PARKU DEČEK IN DEKLICA IGRATA
TENIS. NA KLOPCI SEDI DEDEK IN BERE
ČASOPIS. NA DREVESU SEDI VEVERICA.
DEČEK SE IGRA S PSOM. V PARKU RASTEJO ROŽE.
MATIC GOZNIK, 1. A

Rok Peklar, 5. a
Anita Krajnc, 5. b

Pomlad

Mornar in skriti zaklad

Danes je pomlad prišla,
z njo zima je odšla.
Vse je spet lepo,
kot še nikdar ni bilo.
Rože cvetijo,
drevesa zelenijo.
Skratka vse je lepo,
kot še nikdar ni bilo.
Otroci se igrajo,
zraven se smehljajo.
Nekateri tudi zapojo,
da še grmovja zacveto.
Timotej Kurnik, 5. a

Nekoč je živel mornar po imenu Gašper. Našel je
zemljevid, ki vodi do skritega zaklada na neznanem otoku v Rdečem morju.
Čez sedem let mu je uspelo razvozlati zemljevid in
našel je pot do skritega zaklada. Nekega dne se je
s svojo jadrnico Tanjo odpravil na lov za zakladom. Na morju ga je presenetila močna nevihta.
Na gladino morja je priplavala devetglava hobotnica. Hotela je uničiti jadrnico Tanjo in pojesti
mornarja Gašperja. Gašper pa je bil zelo izkušen
mornar, zato se situacije, v kateri se je znašel, ni
ustrašil. Hobotnici je vrgel na glavo sidro in se s
tem rešil vseh težav na morju. V sedmih dneh je
priplul do otoka Antokina. Na otoku je bila ogro-
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mna skala, v katero je vodila votlina s sedmimi
potmi. Gašper je izbral sedmo pot, po kateri je
prišel v sedmo votlino. V votlini so bili skriti dragulji, biseri in zlato. Vsega srečnega, zaradi zaklada
ki ga je našel, je napadel zmaj, ki ga je hotel ubiti z
ognjem. Gašper je v zadnjem hipu pobral zaklad
in z njim zbežal iz votline proti jadrnici.
Odplul je iz otoka Antokina in čez sedem dni je
priplul domov. V pristanišču je raztovoril svoj
zaklad, katerega je pridno branil pred vsemi nevarnostmi. Mornar Gašper je živel bogato in srečno
do konca svojih dni.
Timotej Marin, 4. b
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la, da bom stekla v gozd. V daljavi sem slišala strele topovskih krogel. Ko sem tako hitro tekla, sem
se počasi utrudila. Ustavila sem se in srce mi je
bilo zelo hitro. Tudi živali so se skrile pred streli
topovskih krogel in so utihnile. Ko je bila nekaj
časa tišina v gozdu, sem zaslišala vpitje gusarjev.
Spet sem se podala v hiter tek. Gusarji so slišali
moj tek po gozdu in so se podali za mano. Ker
nisem imela časa za razmislek, sem hitro splezala
na drevo. Gusarji me niti opazili niso in so se jezni
vrnili do svoje gusarske ladje. Ko sem slišala, da
so odšli, sem se opogumila in skočila z drevesa.
Bila sem zelo lačna, zato sem si odšla iskat hrano.
Našla sem nekaj fig, pomaranč, limon, ki jih sicer
nisem jedla, in še nekaj tropskega sadja. Naenkrat
sem zagledala lepo votlino, kjer sem si postavila
svojo hiško. Iz te votline je bil prekrasen pogled
na morje.
Prosim vas, če kdo najde to pismo, naj me pride
iskat. Zelo vam bom hvaležna. Na otoku mi je
sicer lepo, razen tistega dogodka z gusarji, toda
vseeno si želim domov.
Nuša Ornik, 7. r.

Klavdija Vogrin, 5. a

Mavrica
Pisana mavrica se
na nebu blešči,
z naše vasi jo
gledamo vsi.
Prav veselo bi
bilo, če mavrico,
ki se je skrila
pričarala bi vila.

Barbara Krajnc, 5. b

Na samotnem otoku
Nekega dne sem se zbudila vsa preplašena na
nekakšnem otoku. Tam je bilo slišati ptičje petje,
sikanje kač, kričanje opic in bučanje valov. Ozrla
sem se in za sabo sem videla čudovit tropski otok.
Ležala sem na peščeni plaži in okoli mene so se
sprehajali majhni rdeči rakci. Ko sem tako poležavala na soncu, sem v daljavi zagledala ladjo. Vstal
sem se in začela vpiti in kriliti z rokami. Ko se mi
je ladja približala, sem zagledala piratski znak in
črno zastavo. Takoj sem se podala v tek. Najprej
sem bila malce zmedena, potem pa sem se odloči-
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Vrtec v lutkovnem gledališču
Lutke so nepogrešljiv del otrokovega odraščanja.
So igrive, smešne, vesele, včasih tudi žalostne ali
nagajive, vendar nam, zmeraj zanimive. Če pa se
lutkovne predstave lotijo strokovnjaki za lutke, pa
je vse skupaj še toliko bolj zabavno.
Vrabčki smo se skupaj s Sončki z avtobusom
odpravili v lutkovno gledališče v Mariboru. Že
sama vožnja z avtobusom je za nas pravo doživetje. Na njem prepevamo in opazujemo naravo. Kaj
vse opazimo!

V gledališču smo si ogledali predstavo Kako je gnezdila sraka Sofija. Predstava je bila nadvse zabavna
in smešna. »Kako sem se smejal, ko je sraka padla
z veje na glavo v hišico, kako se je prekucnila s
skuterjem, in za gnezdo je imela skledo, ki jo je
kasneje dež napolnil z vodo in že se je spremenila
v kopalno kad ...,« so dejali nekateri otroci. Še
nekaj dni smo se v vrtcu pogovarjali o sraki Sofiji.
V predstavi pa sta nastopala še vrabčevka Beti in
vrabec Boris. Ta dva sta bila manj nerodna in
vrabčevka Beti si je spletla prav lepo gnezdece, v
katero je izvalila tri male vrabčke.
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Mesec
april pa
nam je
prinesel
še številne druge
radosti.
Za veliko
noč smo
si Vrabčki
izdelali
lutke iz
umetnih
jajčk. Lutke so bile
raznobarvne, vesele in poskočne. Naredili pa smo si tudi ogromne
pirhe. Iz »kaširanih« balonov smo izdelali jajca in
jih pisano pobarvali. Bila so velika. Lepo smo jih
fotografirali in sedaj vam jih predstavljamo v glasilu.

Ta mesec pa nam je postregel tudi s čudovitim
vremenom. Nogometa, tek, gibalno-rajalne igre na
prostem so že del našega vsakdana. Nikakor pa ne
izpustimo igre na novih igralih našega igrišča. Plezalno hišico si včasih zamišljamo kot gusarsko
ladjo ali grad s princeso in princem. Pa seveda
»Ninja želve« so prisotne v naši igri.
Velika zahvala pa gre tudi hišniku Borisu, ki redno
skrbi za naše igrišče in ga ureja.
Dneve v aprilu pa nam je popestrila tudi praktikantka Katja, ki se je z nami vsak dan igrala družabne in druge igre, ter brala pravljice pred počitkom. Res smo jo vzljubili, tako njo, kot Matejo, ki
je z nami v vrtcu preživela štiri mesece. Hvala
obema in radi vaju imamo!
Vsem skupaj pa Vrabčki želijo lepo pomlad!
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Kražanka
Lep pomladni pozdrav vsem ljubiteljem križank!
Za ta mesec sem vam pripravila enostavno pomladansko križanko. Čeprav je pomlad tu in je ljube

zen v zraku, ne pozabite na šolo. Sicer pa ob branju te številke Šolarčka lahko za kratek čas pozabite
na šolske stvari. Ugotovite geslo križanke in ob
njem razmislite, ali ste jih to pomlad že videl.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. Kateri letni čas je sedaj?
2. Na travniku cvetijo majhne cvetlice, ki jim
trgamo cvetke, da izvemo, če »nas ljubi ali ne
ljubi«.
3. Staro ime za mesec marec.
4. Če se zjutraj ozremo ven, nas v tem letnem
času prebudijo _ _ _ _ _ pevke.
5. Ker se bliža poletje, nas sonce greje in tako
nam je bolj _ _ _ _ _ .
6. Najznačilnejši znanilec pomladi.
7. Spomladi se k nam vračajo ptice, imenovane
________

8. Zvončki in trobentice, _ _ _ _ _ _, vijolice ...
Manjkajoče beseda v pesmi je ...
9. Rastlina, ki se »ozira« za soncem.
10. Kaj se dogaja sedaj z drevesi, kot so sliva,
češnja ...
11. Sedaj naše mame največ časa preživijo na
_ _ _ _, kjer pridno sadijo pridelke, kot so
korenček, fižol, solata itd.
12. Do kdaj traja pomlad?
Barbara Sužnik, 8. a

Šolski trači
Hej, hej, hej! Spet sveže novičke o ljubezni na naši
šoli. Izvedelo se je, da sta par Tina K. in njen
sošolec Mitja V. Simon S. (9. r.) pa tudi ima punco, ki je vsem znana. Zadnje čase se nekaj plete
med Katjo K. in Tadejem C. Gregor B. (9. r.) pa
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rad »ponagaja« Samanti Ž. Nam že zelo dolgo
znani par sta Anja K. in Gašper K. Tjaša B. pa se
na hodnikih rada ozre za Blažem R.
To je za ta mesec vse. Pozdravčki in uživajte!
*malena*

Bralna pismenost
Leto 2007 je Vlada Republike
Slovenije razglasila za nacionalno
leto pismenosti, kar pomeni, da
bomo začeli udejanjati Nacionalno strategijo za razvoj pismenosti. Znano je namreč, da razvoj

zmožnosti in znanja bralne pismenosti omogočajo polno, učinkovito in ustvarjalno delovanje v
osebnem, poklicnem in družbenem življenju.

Branje otrokom spodbuja njihov
jezikovni in intelektualni razvoj.
Bogati jim domišljijo in čustveno
življenje ter širi besedni zaklad.
Otroci bodo razvijali sporazumevalno zmožnost, različne bralne
strategije ter zmožnosti kritičnega branja ter nadgrajevali razvijanje pismenosti za uspešno nadaljnje izobraževanje, učenje in
usposabljanje za poklic. Kadar
bodo iskali odgovore na vprašanja, bodo posegli po knjigi, saj je le
ta vir informacij in znanja.
Prizadevali si bomo, da bi učenci
postali bralci za vse življenje.

