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Red je vedno pas pripet

V četrtek, 17.5.2007, je vrtec Voličina prejel paket z Ministrstva za promet. Strokovna komisija je odločila,
da je bilo njihovo delo izvirno, kakovostno in dobro izpeljano. Za nagrado so vsi otroci prejeli figurico
pasavčka, ki jih bo vsakodnevno opominjal na uporabo otroških sedežev in varnostnih pasov. Tako nikoli
ne pozabijo, da red je vedno pas pripet.
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AKTUALNO
Posamični osnovnošolski
atletski pokal
Območno tekmovanje
V sredo, 9. 5. 2007, je bilo atletsko tekmovanje na
Poljanah. Našo šolo so zastopali naslednji učenci,
ki so dosegli odlične rezultate.
1. mesto: Saška Kolarič – 300 m (mlajše deklice)
1. mesto: Iris Matjašič – 60 m (starejše deklice)
1. mesto: Eva Fras – 300 m (starejše deklice)
4. mesto: David Golob – 60 m (starejši dečki)
4. mesto: Mitja Lešnik – 300 m (starejši dečki)
5. mesto: Blaž Mesarec – 600 m (mlajši dečki)
7. mesto: Tomaž Mesarec – 60 m (starejši dečki)
4. mesto: 4 x 100 m (starejši dečki): Mitja Lešnik,
David Golob, Tomaž Mesarec in Blaž Mesarec
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David Golob, Tomaž Mesarec in Blaž Mesarec
Častna gostja tekmovanja, ki smo ju tudi osebno
spoznali, sta bila Helena Javornik (maraton) in
Miroslav Vodovnik (met krogle).

Saška Kolarič, Helena Javornik, Miroslav Vodovnik in
Iris Matjašič.

Udeleženci in dobitniki kolajn na območnem tekmovanju.
Področno tekmovanje
Iz območnega tekmovanja obmariborskih
in mariborskih šol se je v vsaki kategoriji na
področno tekmovanje (17. 5. 2007, Poljane)
uvrstilo samo od 20 do 24 najboljših tekmovalcev.
Izmed naših učencev so se naprej uvrstili
naslednji: Iris Matjašič in Saška Kolarič kot prvi v
svoji kategoriji, Eva Fras kot tretja, Mitja Lešnik
kot šesti, Blaž Mesarec kot deveti, David Golob
kot osemnajsti in fantje s štafeto kot šesti.
Na tem tekmovanju smo se morali še posebej
potruditi, saj so to bile kvalifikacije za državno
prvenstvo, na katerega se udeleži samo najboljših
24 tekačev po času iz cele Slovenije. Državno
prvenstvo bo 7. 6. 2007 v Postojni. Zdaj pa lahko
samo še upamo na najboljše. Na področnem
tekmovanju pa smo dosegli sledeče rezultate:
1. mesto: Saška Kolarič – 300 m (mlajše deklice)
1. mesto: Iris Matjašič – 60 m (starejše deklice)
2. mesto: Eva Fras – 300 m (starejše deklice)
4. mesto: David Golob – 60 m (starejši dečki)
4. mesto: 4 x 100 m (starejši dečki): Tadej Caf,

Eva Fras – 300 m (starejše deklice).
Eva Fras in Iris Matjašič, 9. r.

Ogled parlamenta

V četrtek, 26. 4. 2007, smo se udeleženci šolskega
parlamenta odpravili v državni parlament,
ki se nahaja v Ljubljani. Spremljala sta nas g.
ravnatelj in učiteljica Zdenka Ekselenski. Zraven
parlamenta smo si še ogledali Tivoli, Cankarjev
dom in šolski muzej. Na koncu pa se je vsak
posameznik odločil ali gre na Ljubljanski grad ali
ima prosto. Mislim, da se nas je večina odločila
za prosti čas. Po končanem ogledu smo se
fotografirali in odpravili proti avtobusu. Čeprav
nas je najbolj od vsega zanimal prosti čas, menim,
da je bil ogled zelo poučen.
Barbara Babič, 8. a

Šolski plesni festival

V marcu je na OŠ Bojana Ilicha v Mariboru
potekal medobčinski šolski plesni festival. Zraven
naše šole se je festivala udeležilo še 26 osnovnih
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šol. Tekmovali smo v dveh skupinah; prva
skupina je bila skupina učencev od četrtega do
šestega razreda, druga skupina pa so bili učenci
od sedmega do devetega razreda. Učenci smo se
predstavili v hip hopu, latinu in popu. Pokazali
smo, kaj znamo in s tem dosegli zelo dobre
rezultate. Celotnega festivala si nismo ogledali, saj
se je ta zavlekel pozno v večer. Žal se naša šola
ni uvrstila na državno tekmovanje, vendar si ga
bomo zagotovo ogledali, saj bo festival potekal v
športni dvorani v Lenartu. Vabljeni vsi!
Nika Mihelič, 8. b

Pojem, plešem, igram

V petek, 14. 5. 2007, je bila v domu kulture v
Voličini proslava Pojem, plešem, igram. Pričela se
je ob pol osmi uri. Nastopajoči so bili: vrtec
Voličina, lutkovna skupina, ki jo vodi učiteljica
Judita Bračko, otroški pevski zbor, mladinski
pevski zbor, plesna skupina učiteljice Petre Cvikl,
flavtistke Nuša, Jerneja in Sabina. Na koncu se je
predstavila plesna skupina Pobalini.
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Tesla Electric Company. Režiser le-te je Tomaž
Pandur.
Ura je odbila osem zvečer in predstava se je
pričela. Sedeži so naju čakali v levem parterju.
Vsa dvorana se je zatemnila le majhen del
svetlobe je osvetljeval sredino dvorane. V siju
svetlobe se je pojavila oseba okoli nje pa je stalo
pet novinarjev oblečenih v črno. Ta oseba je bil
Nikola Tesla, eden najbolj znanih znanstvenikov
svojega časa, rojen v vasi Smiljan. Predstava je
potekala v petih različnih jezikih: v angleščini,
srbščini, madžarščini, nemščini in italijanščini.
Za razumevanje je bilo nad odrom veliko platno
s slovenskimi podnapisi tako, da smo lahko
predstavi zlahka sledili. Prisotni pa so bili tudi
mnogi svetlobni in zvočni efekti.
Predstava je bila čudovita. Konec predstave
prikazuje Nikolo Teslo, kako osamljen in potrt
umira v hotelu New Yorker v New Yorku.
Andrej Sterniša, 8. a

Najboljši na testih
športnovzgojnega kartona
Nekaterim za pohvalo, drugim za
vzpodbudo, tretjim za občudovanje …
1. triletje (1. – 3. r.)
test

učenec/učenka

razred

rezultat

dotikanje plošče z
roko

Korošec Sara

2. a

33

Šiler Miha

3. a

32

skok v daljino z
mesta

Golob Matjaž, Kegl
Nino, Slanič Borut,
Šiler Miha

3. a

170 cm

Krajnc Jasmina

3. a

165 cm

poligon nazaj

Slanič Borut

3. a

11, 4 s

Marušič Mojca

3. a

12,1 s

dviganje trupa

Turk Blaž

3. a

49

Bašl Tadeja

3. a

49

Ploj Valentina,
Murko Larisa, Krajnc Jasmina

3. a

53 cm

Mesarec Žan

3. a

51 cm

Turk Blaž

3. a

87 s

Bašl Tadeja

3. a

59 s

tek na 60 m

Čeh Tjaša, Krajnc
Jasmina

3. a

10,1 s

Slanič Borut

3. a

10,6 s

tek na 600 m

Slanič Borut

3. a

147 s

Ploj Valentina

3. a

150 s

predklon na klopci

Proslavo sta vodila učenca iz 8. razreda, Špela
Slanič in Andrej Sterniša. Proslava je bila krasna.
Nuša Ornik, 7. r.

Tesla Electric Company

Bila je sobota petega maja, ko sva jaz in mami
odšla v Maribor s posebnim namenom. Ogledati
sva si šla predstavo biografske gledališke igre
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vesa v zgibi

2. triletje (4. – 5. r.)
test

učenec/učenka

razred

rezultat

dotikanje plošče z
roko

Šilec David

5. b

45

Grajfoner Špela

4. a

43

Mesarec Blaž

5. b

216 cm

Agapito Marilena E.

5. a

195 cm

Domen Horvat

5. b

9,7 s

Agapito Marilena E.

5. a

10,6 s

Tuš Tomi

5. b

56

Agapito Marilena
E., Bašl Barbara

5. a

47

Benko Aljaž

5. a

55 cm

Pivljakovič Ina,
Kocbek Špela,
Ornik Anja

5. b
4. a/8,
4. b

53 cm

Polič Patricija

4. a/8

105 s

Damiš Matija

5. a

90 s

Mesarec Blaž

5. b

8,7 s

Agapito Marilena E.

5. a

9,2 s

Mesarec Blaž

5. b

128 s

Rojs Maja

4. a/8

143 s

skok v daljino z
mesta
poligon nazaj
dviganje trupa

predklon na klopci

vesa v zgibi
tek na 60 m
tek na 600 m
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prav delfini. Delfine je zaradi njihove inteligence
in izrazite sposobnosti učenja zelo lahko udomačiti, najlažje med vsemi sesalci. Delfini se oglašajo
s celo vrsto zvokov. Delfini sodijo v isto skupino
sesalcev kot kiti, vendar so manjši in imajo hidrodinamično telo, zato so po zunanjosti bolj podobni ribam. So hitre, spretne in igrive živali, ki lahko
plavajo s hitrostjo do 40 kilometrov na uro, znajo
pa skočiti iz vode tudi navpično navzgor. Navadni delfin je med najbolj razširjenimi vrstami. Po
telesu ima zapleten vzorec bele, rumene, črne
in sive barve. Tako kot drugi delfini, ki živijo v
oceanih, se hrani z ribami. Ima čeljusti, oblikovane kot kljun, v katerih je več kot 200 majhnih zob.
Delfini so znani po svoji inteligentnosti in toplih
družinskih odnosih. Ko samica skoti mladiča, mu
druge samice pomagajo splavati na površje, da
vdihne zrak.

3. triletje (7. – 9. r.)
test

učenec/učenka

razred

rezultat

dotikanje plošče z
roko

Sterniša Andrej

8. a

53

Fras Eva

9. a

52

Golob David

9. a

251 cm

Matjašič Iris

9. a

222 cm

Matjašič Iris

9. a

7,1 s

Fras Tadej

7. a

7,7 s

Golob David

9. a

64

Matjašič Iris

9. a

62

Lešnik Mitja

9. a

56 cm

Valenta Nina

8. b

55 cm

Ozmec Tadeja

8. a

100 s

Slanič Davorin

9. a

97 s

Golob David

9. a

7,9 s

Matjašič Iris

9. a

8,8 s

Lešnik Mitja

9. a

115 s

Kolarič Saška

7. a

130 s

skok v daljino z
mesta
poligon nazaj
dviganje trupa
predklon na klopci
vesa v zgibi
tek na 60 m
tek na 600 m

ČESTITAMO !

Delfin

Petra Cvikl

Delfin spada med zobate kite. Je naravni sovražnik morskih psov. Zgodilo se je že, da so kakega
brodolomca, ki so ga napadli morski psi, rešili

Poznamo 34 vrst delfinov,
vendar si strokovnjaki
glede sistematike še niso
povsem enotni. Dlake
nimajo, saj bi jih le-ta
ovirala pri plavanju, zato
jih pred mrazom varuje nekaj centimetrov debela
plast podkožne tolšče ali maščevja. Delfini hrane
ne žvečijo, ampak jo kar pogoltnejo. Delfini so
najštevilčnejša in najspretnejša skupina kitov,
ki plavajo zelo hitro. Delfini žive v kardelih ali
skupinah od 10 do 150 delfinov. Vsako kardelo ali
skupino vodi samec, ki vzdržuje več samic. Številni delfini se sezonsko selijo zaradi hrane. Večina
selitev poteka iz obalnih voda na odprta morja.
Delfini so nenasitne roparice, ki jedo vse vrste rib
in v jatah rib naredijo pravi pokol. Plenijo tik pod
morsko gladino ali pa v globinah. Večina delfinov pa se občasno hrani z lignji in raki. Jedo tudi
hrano, ki jo mečejo ljudje iz ladij.
Maja Zupančič, 7. r.
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LITERARNE STRANI
Moja junakinja Shakira
Moja junakinja dobro poje,
poslušat jo lepo je,
dobro jo oponašat znam,
tudi njen CD imam.

31. maj 2007
vsako nalogo on napravi.
Le včasih mu kaj jasno ni,
ko za svojim računalnikom sedi.
Spesnil mi je pesmico,
ki glasila se je tako:

Ful je kul, lep ima glas,
vsakič poje le za nas,
lepe obleke, lepa postava,
koncerti njeni, to je zabava.
Rada bi postala kot Shakira,
zato se mama ne sekira,
dobro jaz pojem častna beseda,
nikoli pri meni v glavi ni zmeda.

»Draga učiteljica!
Ker nimam jaz junaka,
mi pesmica nikakor ne rata.
Ko pa junak prišel bo,
dobite vi vašo pesmico.«
Takšen je moj junak,
ki nihče mu ni enak.

Kot pravi v pesmi,
takrat smo vsi resni,
»Boki ne lažejo,«
vsi s prsti name kažejo.
Marilena E. Agapito, 5. a

Barbara Bašl, 5. a

Barbara Sužnik, 8. a

Domači petelin
Barbara Babič, 8. a

Naš junak

Naš Rosi je junak,
zna dobro polagat svoj cestak.
Ko v krogu za sekundo zamudi,
požene vse svoje konjske moči.
Ko čez ciljno črto pridrvi,
se mu spet obraz smeji.

Domači petelin ima telo pokrito s svetlo rjavim
perjem. Rep ima dog in pisan. Ima dve nogi s
kremplji in dve peruti. Glavo ima ovalno. Na glavi
ima redeči greben, oči in kljun. Premika se tako
da hodi po dveh nogah. Hrani se s semeni. Živi
na domačem dvorišču. Razmnožuje se iz jajc.
Doma ga imamo ker je lep, čuva kokoši in nas
zjutraj prebuja s svojim kikirikanjem.
Miha Šiler, 3. a

Aljaž Benko, 5. a

Moj junak

Moj junak je taka faca,
kot bi bil opica Maca.
Včasih se on razjezi,
a vedno jezo izpuhti.
Matematik res je pravi,
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Ines Vrabl, 8. b

LITERARNE STRANI
Prava sreča

Nekoč je živela narcisa, ki je bila drugačna od
ostalih. Saj je bila svetlo rdeče barve. Ostale pa
so bile rumene kot sonce. Imenovali so jo Neli.
Vedno je bila žalostna. Ko je gospodinja prišla
trgat narcise za šopek, ki ga bo dala v vazo, ni
nikoli vzela Neli. Ko so jo ljudje videli, so se
posmehovali in jo zafrkavali. Pravili so ji, da je
grda. Nekega dne pa je prišla deklica. Ime ji je
bilo Janja. Neli ji je bila všeč in jo je vzela. Narcisa
je bila zelo vesela. V hiši, kjer je bila v vazi, je
ostala pol leta. Nato pa je le ovenela. Druge
narcise so bile zelo srečne, da si je Neli le lahko
privoščila srečo. Ko so narcise ovenele, so ostale
le še korenine, ki bodo drugo leto spet pognale
v lepa stebla. Potem pa bodo na steblih zacveteli
prelepi rumeni cvetovi. Tudi drugo leto bo zrasla
rdeča narcisa, saj je tudi od nje ostala korenina.
Upamo, da bo imela tudi ta Neli tako srečo kot
prejšnja.
Nataša Brunčič, 4. a

Iris Štraus, 8. a

Tači in Muri

Nekoč se je mucek po imenu Muri sprehajal
po travniku. Naenkrat se je ustavil, saj je videl
majhnega kužka. Kužek je jecljal, zato ga je
Muri komaj razumel, da mu je ime Tači. Muri je
poklical vse svoje mačje prijatelje, do zvlečejo
Tačija v Murijev domek. Ko so prispeli, se jim je
Muri zahvalil. Po nekaj dneh je Tači shodil. Tači je
postal zelo radoveden in nekega dne, ko je Muri
kuhal kosilo, se je mimo njega splazil ven. Ko je
Muri ugotovil, da Tačija ni, se je takoj lotil iskanja.
Našel ga je na robu gozda. Pošteno ga je okregal.
Ampak Tači se ni dal kar tako. Muriju je rekel, da
premalo pazi nanj. Tako se je nadaljevalo, dokler
se nista sprla. Naenkrat je izza grma pokukala
Tačijeva mama, ki jo je Tači silno pogrešal. Mama
je otroka vprašala, če sta že kdaj imela prijatelja.
Priznala sta, da ne. Mama jima je razložila, da

31. maj 2007
ko najdeš prijatelja, varuj prijateljstvo. S temi
besedami sta se Tači in Muri pobotala in postala
najboljša prijatelja.
Saška Kurnik, 4. a

Valentina Trinkaus, 8. b

Dogodivščine s Tomom

Bil je vroč, sončen dan in vreme je bilo seveda
kot nalašč za igro. Ravno smo se malo odpočili,
ko je od nekod prišel Tom. Milim, da je ravno
končal s pleskanjem ograje, saj je bil ves bel.
Povabili smo ga k igri in z veseljem se nam je
pridružil. Seveda je imel lovljenja in skrivanja že
preko glave, zato si je izmislil novo igro. Stojiš
na rokah in šteješ do 20, medtem pa se nekdo
skrije. Seveda nismo bili vsi za to. No, vsaj na
začetku ne, kasneje pa nas je pritegnilo vse. Tom
je bil na vrsti za skrivanje. Nam je hoja po rokah
povzročala veliko težav. Tom se je skril, mi pa
smo ga iskali. Vsi so se nam smejali in norčevali,
Toma pa je samo sedel in čakal. Po 3 minutah
iskanja smo omagali. Kmalu smo ugotovili, da
nas je Tom potegnil za nos.
Špela Ekselenski, 5. b

Moja babi

Moja babi ni več mlada,
a vendar otroke uči rada,
velike in male,
kar niso mačje šale,
rada se smeji, dosti govori
in nauke mi deli,
na morje pelje me,
zato še boljša je,
v kuhinji ni rada,
zato ji deda večkrat pomaga,
kadar spim pri njej,
reda se učim,
zato v posteljo hitim,
ona razvaja me, zato najboljša je.
Miha Bračko, 4. b
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Medvedovo veselje

Prijazen medved je praznoval svoj rojstni dan.
Povabil je vse svoje dobre prijatelje. Imel je
tudi velikansko torto, ki jo bo razdelil svojim
prijateljem. Ko se je pričela zabava, je nekdo
potrkal na vrata. Medved vpraša: »Kdo pa je
zdaj to?« »Jaz sem lisica,« mu odgovori glas. Vsi
so začudeno pogledali, ko so se vrata odprla.
»Kaj počneš tukaj?« je vprašal medved. Lisica pa
odgovori: »Prišla sem na tvoj rojstni dan! Čeprav
nisva prijatelja, si želim, da bi to postala.« Lisici
po licih spolzijo solze in reče: »Vse najboljše za
tvoj rojstni dan in želim, da sva prijatelja, kajti to
je nekaj posebnega.« Z medvedom se objameta.
Prične se prava zabava, vsi so veseli in lisica mu
podari lonček presladkega medu.
Nika Golob, 2. a

Adriana Lovrenčič, 8. b

Tudi doma smo prijatelji

Ko mama pospravlja hišo, jaz pospravim svojo
sobo. Poberem vse igračke, ki so se izgubile po
hiši.
Ko moj ata žaga drva, mu jaz prinesem pijačo.
Mami pa pomagam zlagati drva v samokolnico,
da jih ona lahko odpelje in zloži v drvarnico.
Ko mami skuha kosilo, jaz pripravim mizo in na
koncu kosila jo z atijem pospraviva. Mama pa
posodo zloži v pomivalni stroj. Kuhinja je čista in
mi se lahko gremo igrat karte ali pa gremo ven.
Alen Preložnik, 2. a

Pesem o morju
Petra Čeh, 8. b

Kam nas lahko odnesejo
otroški koraki?
Otroški koraki nas lahko ponesejo do prvaka,
odličnjaka, lepotca, oziroma tja, kamor nas
vodijo sanje. Sanje pa lahko uresničimo tako,
če upoštevamo pravila – se učimo za dober
zaključek šolskega leta, obveznega šolanja, za
dobre ocene itd. Da se nam sanje uresničijo, se
moramo zavedati, da bomo morali močno garati.
David Malek, 4. a osemletke

Morje je velika luža,
ki ne preplava je noben kuža.
Zato so vsi popolnoma omagali
in nas prosijo, če bi jim pomagali.
Mi pa smo jih zavrnili,
ker smo sklenili,
da se bomo v morje potopili,
kjer bomo končno lahko svoje
možgane oddahnili.
Patricija Polič, 4. a osemletke

Opis konja

Konj je domača žival. Živi v hlevu na kmetiji.
Hrani se s travo in s senom. Konji so veliki,
srednji in mali. Male konje imenujemo poniji.
Konji so rjavi, črni, beli in sivi. Poznamo dirkalne
in vprežne konje, Značilno za konje je dolga griva
in rep. Znana slovenska pasma konja je lipicanec.
Doma je v Lipici in je bele barve.
Jure Recek, 2. a
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Špela Slanič, 8. b

NAŠI NAJMLAJŠI
Iskrice iz vrtca Voličina

Red je vedno pas pripet
V okviru mednarodnega projekta Pasavček, za
spodbujanje uporabe varnostnih sedežev, smo se
Sončki veliko naučili. Spoznali smo južno ameriškega sesalca pasavca, po kateri je figurica Pasavček dobila ime. Lik pasavca je bil izbran, ker ima
ta žival v jezikih vseh sodelujočih držav v svojem
imenu tudi besedo PAS in z besedno igro še
poudarja uporabo pasu. Izdelali smo si pasavčke,
s katerimi varno pripeti »drvimo po stenah našega
vrtca v avtobusu, katrci in fičku«.

Knjigobube
Pravljični teden
V naši pahljači slikanic so se zvrstile le najboljše.
V teh slikanicah nismo našli nasilnih junakov, ki s
puškami zmagujejo. Srečali smo prijazne ljudi in
živali, ki iščejo srečo
in zadovoljstvo v
drobnih stvareh in
skozi to postanejo
močni in uspešni.
Naše najljubše
Trije zajčki
Trije zajčki so odrasli in se odpravijo v širni svet.
Tam zunaj pa nanje preži lačna lisica. Bodo upoštevali očetov nasvet in se pravočasno skrili?
Pujs v mlaki
Nekega sončnega dne, ko je šel gospod Žafran v
mesto, so se račke in goske igrale v hladni mlaki.
Ubogi pujs pa je sedel ob vodi in postajalo mu je
vse bolj vroče. In tedaj se je zgodilo nekaj posebnega!
Rdeča žoga
Vsak otrok ima žogo ali pa si jo želi imeti. Mnogim žoga postane prijateljica. Kaj je Liza zaupala
rdeči žogi, ko sta sedeli v travi? Odgovor najdete
v slikanici.
A veš, koliko te imam rad
Kadar imaš koga res rad, si včasih želiš, da bi mu

31. maj 2007
znal povedati, koliko ti je mar zanj. Toda kot sta
odkrila zajček Rjavček in zajec Rjavec ljubezen je
težko izmeriti.
»Naš dedek«
Babica Slavica in dedek Ivan sta se z veseljem
odzvala na vabilo uka željnih Sončkov. Rada sta v
družbi malih nadebudnežev, še raje pa z njimi zapojeta. Dedek Ivan, pravi muzikant, nas je razveselil z igranjem na dva instrumenta hkrati, kitaro
in ustno harmoniko. K veselemu in poskočnemu
igranju je piko na i dala babica Slavica s čudovitim
glasom. Sončki pa smo peli in plesali kot še nikoli.

»Na ranču«
Dijakinja Anja nam je pripravila orientacijski pohod. Skozi naselje smo s pomočjo velikega načrta
iskali znamenja z nalogami, ki so nas vodila k
zakladu. Tik pred ciljem smo se okrepčali s sadno
malico in polni energije nadaljevali skrivnostno
pot. Ko smo že slutili, kaj bi lahko bil zaklad, je
sledilo presenečenje. Le teden star žrebiček se je
skrival za svojo mamico, ki ga niti za trenutek ni
pustila od sebe.

Pa nasvidenje do prihodnjič. Takrat pišejo članek
Vrabčki iz Selc in upamo, da nas bodo kaj omenili, saj se v mesecu juniju skupaj odpravljamo na
izlet.
Sončki s Klavdijo in Jelko
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V kvadratu poišči 8 prevoznih sredstev in jih vpiši
na črte.
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_______________________
Jerneja Breznik in Anja Vrabl, 7. r.
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Poišči številke (išči desno in navzdol):

•
•
•
•
•
•
•

5821
7984
4582
0450
0269
9305
1045

Jerneja Breznik in Anja Vrabl, 7. r.

Trači

Pozdravljeni moji zaljubljenci! Kako ste kaj? Na
novo zaljubljeni? Začnimo s tistimi, ki so nam
že zelo dolgo znani. To sta Anja K. in Gašper
K. Tudi Simon S.(9.a) je še vedno zaljubljen in v
ljubezni mu gre zelo dobro. Za njim pa še vedno
zelo rada pogleda Miša M. Katja L. se ne more
odločit med Francijem B. in njegovim sošolcem
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Tadejem H. Nekaj časa sta bila par Gabrijela J. in
David G. Ljubezen je tudi napadla punce iz devetega razreda. Zaljubljene so Eva F., Karmen B. in
Iris M., ki pa o svojim simpatijah ne povedo prav
veliko. Jaz bom počasi končala ... Lepo bodite.
*malena*

Ekošola kot način življenja
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
življenja«. V projekt smo se vključili zato, ker želimo zgraditi
čustven in strokoven odnos do človekovega ravnanja z
naravnimi viri, ker želimo živeti in odraščati v čistem in prijetnem okolju, ker želimo živeti zdravo, ker želimo imeti dobre
medsebojne odnose, ker želimo biti strpni in razumevajoči
do drugačnih ...
V šolskem letu 2005/2006 smo z izvajanjem projekta nadaljevali. V projekt so se vključili otroci vrtca, učenci šole in
zaposleni na šoli. Uresničili smo sedem korakov, ki jih mora
vsaka Ekošola izpolniti, če si želi pridobili ekozastavo. V
tem šolskem 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
opravljeno 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,
spletna 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 ...

