Glasilo OŠ VOLIČINA, ISSN C505-0820
22. junij 2007, letnik IX
št. 87, naklada 300 izvodov

Valeta 9. razreda

V kulturnem domu v Voličini so se od šolskih klopi poslovili učenci 9. razreda naše šole.

3 Ob zaključku šolskega leta 2006/2007
4 Višina in poraba sredstev šol. sklada
5-9 Predstavitev razredov

10 Pesem o morju, Oris mame
11 Za poredne otroke, Moj kuža
12 Vrtec na izletu

OŠ VOLIČINA, Sp. Voličina 82, 2232 Voličina
tel.: 02 729 57 50, fax: 02 729 57 51
http://www.o-volicina.mb.edus.si, e-mail: os.volicina@guest.arnes.si

AKTUALNO
Ob zaključku šolskega
leta 2006/2007
1. septembra 2006 je šolo začelo obiskovati 225
učencev. Ker sta se dva učenca prepisala na našo
šolo, jih šolsko leto zaključuje 227. Prav tako je 1.
septembra začelo obiskovati vrtec 46 otrok, in sicer 24 otrok v Voličini in 22 v Selcah. Ob zaključku leta sta obe enoti vrtca polni, saj je v vsaki 24
otrok II. starostnega obdobja, skupaj torej 48.
Šola je izvedla veliko šolskih tekmovanj. Matematičnega tekmovanja se je udeležilo 164 učencev
ali kar 72,9 %. Bronasto priznanje je osvojilo
62 učencev ali 38 % tistih, ki so se tekmovanja
udeležili. Prav tako množično so učenci tekmovali v bralnih značkah. Bralno značko je osvojilo
174 učencev ali 77,3 %. V zelo velikem številu so
se učenci udeležili bralne značke iz tujih jezikov. V bralni znački iz nemškega jezika je od 25
učencev III. triade, ki obiskujejo izbirni predmet
nemščina, sodelovalo in osvojilo bralno značko
Epi Lesepreis 20 učencev. Pri bralni znački iz
angleškega jezika Epi Reading pa je sodelovalo
in jo osvojilo 72 učencev II. in III. triade. Vsem
učencem za prebrane knjige in osvojena priznanja
iskreno čestitam.
Najuspešnejši učenci s šolskih tekmovanj so se
lahko udeležili regijskih in državnih tekmovanj.
Vsi tisti, ki so na tekmovanjih dosegli srebrno
in zlato priznanje, so na zaključni prireditvi 21.
junija 2007 prejeli knjižno nagrado in majico
naj učenec OŠ Voličina. Omenjeno majico so
prejeli tudi nekateri učenci devetega razreda, ki so
se posebej izkazali na posameznih področjih. Nagrajeni učenci za šolsko leto 2006/07 so: David
Golob za dosežke na športnem področju (mentorica Petra Cvikl), Timotej Nemec za dosežke
na računalniškem področju (mentor Dani Sajtl),
Iris Matjašič za dosežke na športnem in glasbenem področju (mentorici Petra Cvikl in Anita
Grajfoner – Petrič), Katja Lampreht za osvojeno srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja o
diabetesu (mentorica Irena Fišer), Sabina Malek
za osvojeno srebrno priznanje na tekmovanju za
Vegovo priznanje (mentorica Andreja Trstenjak),
Katja Fištravec za osvojeno srebrno priznanje
na zgodovinskem kvizu (mentorica Zdenka Ekselenski), Barbara Sužnik za osvojeno srebrno
priznanje za uspeh na tekmovanju iz znanja o
diabetesu (mentorica Irena Fišer) in za osvojeno
srebrno priznanje za uspeh na državnem zgodo-
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vinskem tekmovanju (mentorica Zdenka Ekselenski), Saška Kolarič za osvojeno 11. mesto na
državnem tekmovanju v atletiki v teku na 300 metrov (mentorica Petra Cvikl), Tomaž Mesarec za
osvojeno zlato priznanje na zgodovinskem kvizu
(mentorica Zdenka Ekselenski), Špela Ekselenski za osvojeno srebrno priznanje na tekmovanju
iz Vesele šole (mentorica Alanka Knuplež), za
osvojeno zlato priznanje na zgodovinskem kvizu
(mentorica Zdenka Ekselenski) in za osvojeno
zlato priznanje na tekmovanju iz Vesele šole
(mentorica Alanka Knuplež), Mitja Lešnik za
osvojen osemletni odlični uspeh, za osvojeno
srebrno priznanje za uspeh na tekmovanju za
Stefanovo priznanje (mentorica Irena Pernat), za
osvojeno srebrno priznanje na državnem zgodovinskem tekmovanju (mentorica Zdenka Ekselenski), za osvojeno srebrno priznanje na tekmovanju iz Vesele šole (mentorica Alanka Knuplež),
za osvojeno srebrno priznanje na tekmovanju za
Cankarjevo priznanje (mentorica Mateja Karneža)
in za osvojeno zlato priznanje na tekmovanju iz
Vesele šole (mentorica Alanka Knuplež).
V iztekajočem se šolskem letu smo na šoli in v
vrtcu izvajali več projektov, in sicer: Strategije za
zmanjševanje nasilja, Celostni pristop k državljanski vzgoji, Leto kulture in rastem s knjigo, Od
kakovosti k odličnosti, V krogu, Uvajanje evropskega jezikovnega listovnika, Bralna pismenost,
Ekošola kot način življenja in Euchires (Pasovček).
V zadovoljstvo mi je, ker lahko zapišem, da so
učenci 9. razreda dosegli pri NPZ iz slovenščine,
matematike in kemije v povprečju 59,69 % pravilnih rešitev, povprečje v Sloveniji pri teh predmetih pa je bilo 59,97 %. Še bolj pa smo lahko zadovoljni vsi delavci šole in tudi starši devetošolcev,
da so se kulturno in dostojno poslovili od šole.
Ob koncu želim čestitati vsem učencem, ki so
uspešno končali šolsko leto, tudi tistim, ki niste
bili odlični ali prav dobri, saj vas je kar nekaj
takih, ki ste vlagali veliko truda, da ste razred
uspešno zaključili. Vem, da vas je tudi nekaj takih,
ki bi lahko z malo več volje in interesa za šolo
dosegli bistveno boljši uspeh. Upam, da boste ta
izziv sprejeli in ga uresničili v naslednjem šolskem
letu.
Prav tako se želim zahvaliti učiteljskemu in
vzgojiteljskemu zboru ter drugim sodelavcem za
opravljeno delo v iztekajočem se šolskem letu.
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Le dobro delo nas vseh daje možnost za kvalitetno šolo in vrtec. Delati dobro pomeni, da si na
delo pripravljen, da ga načrtuješ, da si pri delu
ustvarjalen in inovativen. Povedano drugače in na
kratko, bolje delati pomeni več delati. Razmišljati
danes o tem, kakšno je bilo včasih delo učiteljev, je brezpredmetno. Današnji časi zahtevajo
drugačno delo učiteljev, drugačne pristope, ne pa
drugih učiteljev. Vse okrog nas se spreminja, zato
se mora spreminjati tudi šola in vsi zaposleni v
njej. Dobri učitelji imajo tudi danes dobre učence
in v veselje mi je napisati, da imamo na naši šoli
dobre učence. Razna tekmovanja iz znanja in
športa, kopica interesnih dejavnosti, kot so OPZ,
MPZ, šolski nonet, lutkovna skupina, gledališka
skupina, plesni skupini ter folklorna skupina,
kažejo na prizadevno delo učiteljev in učencev.
Lutkovna skupina Tantadruj se je z igrico Polž
zmagal v teku z lisico pod mentorstvom Judite
Bračko uvrstila na medobmočno srečanje, ki je
bilo 24. aprila 2007 v Skorbi.

torek, 5. junija 2007, je odbor potrdil predlog šole
za nakup, in sicer smo pri podjetju Ječnik d. o. o.
kupili številski trak od 0 do 20, številski trak do
100, zaboj z elementi za poštevanko, 3 geometrijske gradbene komplete, 3 komplete Suduku
- 1. del, komplet matric (4 v kompletu), komplet
škarij z vzorci, padalo – ponjava (5 m), 3 komplete enotskih kock v vedru (1000 v kpl), komplet
kovček gonil, 2 kompleta geometrijskih teles –
demonstracijskih, komplet Eko kovček, komplet
epruvet (12 v kpl), stojalo za epruvete in Mini
torzo. Za vrtec so bili pri podjetju Ječnik nabavljeni komplet ročnih lutk (37 kom) in 2 padali –
ponjava (5 m). Pri podjetju AOX so bile za vrtec
nabavljene: 2 žogi, igra 4 v vrsto, samokolnica in
sestavljanka. Pri AV eletrotehnika spekter sta bila
za fiziko nabavljena dva napajalnika 0-30V/5A
AC/DC. Za računalništvo smo pri Gambit trade
d.o.o. kupili Sony LCD-projektor CX21 in 3
predvajalnike Xoro Divx. Za knjižnico je bilo
nabavljenih 140 knjig pri različnih založbah.

Spoštovani starši, le s sodelovanjem bomo uspešni pri vzgoji vaših otrok oziroma naših učencev. Dovolite, da se vam zahvalim za korektno
sodelovanje. Le ob vaši podpori in motivaciji je
vaš otrok lahko uspešnejši v šoli. Vem in zavedam
se, da v šoli in tudi drugje vidimo različni ljudje
enake stvari drugače ter da v šoli ni vse idealno in
verjetno nikoli ne bo. Prav pa je, da se o drugačnih pogledih pogovarjamo in da si jih upamo
izraziti, saj le tako lahko pride do želenih sprememb na bolje.

Vse pridobljene novosti bodo na ogled v učilnici
matematike v četrtek, 21. junija 2007. Vsem sponzorjem in staršem donatorjem se iskreno zahvaljujem za darovana sredstva.
Ravnatelj

Vsem, še posebej otrokom in učencem, želim
brezskrbne ter prijetno preživete poletne počitnice.

Poročilo o višini in porabi
sredstev šolskega sklada

Žan Majerič, 5. a

V šolski sklad so sponzorji v tem šolskem letu
prispevali 1,490.000,00 SIT brez DDV. Starši
donatorji ste dodali 632.500,00 SIT. Od zbranih
sredstev smo za barvni tisk ovoja glasila Šolarček
porabili 240.175,20 SIT in za fotokopiranje glasila
222.000,00 SIT. Sredstva šolskega sklada za nakup
učil in učnih pripomočkov ter knjig za šolsko
knjižnico so tako znašala 1,660.324,80 SIT ali
6.928,41 €.
Na sestanku odbora šolskega sklada, ki je bil v
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PREDSTAVITEV RAZREDOV
Kaj smo počeli v 1. a razredu?
V tem šolskem letu smo največ pozornosti namenjali umirjanju otrok, motiviranju za delo in
navajanju na poslušanje. Pri tem so nam bile zelo
dobrodošle vaje iz projekta V krogu.
4. 9. 2006 smo imeli prvi tehniški dan. Uredili smo si šolske potrebščine, izbrali in označili
predalnike ter vanje zložili vse potrebno za pouk.
Izdelali smo si lutke na palici.
14. 9. smo imeli 1. športni dan – pohod. Spoznali
smo bližnjo okolico šole. V mesecu septembru
nas je obiskala tudi gledališka skupina iz OŠ Lenart in nas razveselila z gledališko predstavo.
V tednu otroka smo imeli 2. športni dan. Tekmovali smo v krosu in si pekli kostanje. Pripravljali
smo se na sprejem v skupnost učencev šole.
Izdelali smo si razredno zastavo. Šolarji so nam
pripravili kratek kulturni program, izmed učencev
9. in 8. razreda smo si izbrali varuhe, ki nam pomagajo pri premagovanju šolskih težav. Kuharici
sta nam pripravili sladko presenečenje.
Sodelovali smo v projektu Triglav v moji šoli. V
mesecu decembru smo krasili »živo« smrečico.
Sami smo izdelali okraske. Predstavnica Zavarovalnice Triglav nas je obiskala in vsem izročila
manjša darila.

Aktivno smo sodelovali v projektih, ki potekajo
na šoli. V okviru ekošole smo zbirali papir, odpadne kartuše in tetrapake. V zbiranju tetrapakov
smo zasedli prvo mesto. Na temo živali in mi smo
spoznavali in izdelovali ptice, opazovali ptičjo
krmilnico in jo tudi izdelali. Iz naravnih semen
in blaga smo izdelali muce in jih poslikali. Izvedli smo ekodan in narisali stripe o prijateljstvu.
Nekaj najboljših smo poslali na natečaj Ekologija
odnosov.
21. 12. smo pripravili razredno proslavo za starše.
Obisk je bil zelo dober. Dan kasneje smo imeli
jelkovanje. Obiskal nas je tudi dedek Mraz in nam
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prinesel darila.
Lotili smo se tudi naloge v šolskem parlamentu.
Naslikali smo sanjsko učilnico.
Meseca februarja nas je obiskala medicinska
sestra Branka, ki nas je naučila, kako moramo skrbeti za svoje zdravje in za čistočo zob. Lumpija in
Capija iz poučne risanke kar ne moremo pozabiti.
15. 2. smo se odpravili v pustno okrašen Ptuj.
Ogledali smo si gledališko predstavo Kokolorek.
Nekaj dni kasneje smo imeli v šoli pustovanje.
Tudi nekaj naših učencev je prejelo nagrado za
najlepšo masko.
Ob slovenskem kulturnem prazniku in materinskem dnevu smo sodelovali na kulturni prireditvi
v kulturnem domu v Voličini.
Prijetno doživetje je bila tudi hokejska tekma v
Mariboru, kjer sta se pomerili ekipi Francije in
Kazahstana. Izkazali smo se kot dobri navijači.
17. 4. smo obiskali kmetijo Rojko v Zg. Voličini. Gospodar nam je predstavil živali na kmetiji,
gospodinja pa nas je bogato pogostila.
Konec maja smo imeli zaključno ekskurzijo.
Ogledali smo si akvarij v Mariboru, sprehajali in
igrali smo se v mestnem parku in opazovali življenje ob in v mariborski ribnikih. Na Pohorju smo
si privoščili krajši vzpon do razglednega stolpa, se
povzpeli nanj in opazovali okolico.
V juniju smo imeli plavalni tečaj v Termah Ptuj.
Udeležili smo se tekmovanja iz CICI Vesele šole
in evropskega matematičnega Kenguruja. Vsi
smo prejeli diplome CICI Vesele šole, 10 učencev
je prejelo bronasto Vegovo priznanje.
Vsi smo osvojili bralno značko. Potegovali smo se
tudi za medaljo iz športnega programa Zlati sonček. Vsem je uspelo osvojiti malo zlato medaljo.
1. a z razredničarko Silvo Potočnik

2. a se vam predstavi
in vam tole pesmico sestavi
To naš razred je vesel,
ko matematiko obvlada cel.
Seštevati in odštevati res ni težko,
če števila do 100 poznaš zelo.
Spoznavanje okolja zanimivo je,
saj pri njem po planetu potuje se.
Športna vzgoja se nam vsem zdi najboljša,
saj nam zmeraj razpoloženje izboljša.
Slovenščina nam več ne nagaja,
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kar tudi učiteljici ugaja.
Pri glasbi radi pojemo in plešemo
ter ritme si izmišljujemo.
Prav tako se trudimo zelo,
ko pri likovni vzgoji
slikamo, rišemo in oblikujemo.
In kaj naj še dodamo?
Prav nič,
saj vsi nestrpni v počitnice se podajamo.
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živali, smo ta dan povabili v razred gospo Branko
Hafner, ki nam je predstavila svoje lepo urejene
muce. Muce smo si lahko ogledali tudi pobližje
in jih pobožali. Ker pozimi ni bilo snega, smo
si namesto športnega dneva na saneh, ogledali
hokejsko tekmo v dvorani Tabor v Mariboru. Ker
smo skozi vse leto pridno brali knjige, smo vsi v
razredu osvojili bralno značko, na kar smo seveda
zelo ponosni. Za nagrado sta nas v kulturnem
domu obiskala pisateljica in pesnik. Takrat smo
vsi učenci naše šole, sami spesnili pesem in jo na
koncu ob pomoči gosta še uglasbili. Na zaključni
ekskurziji smo bili v Prekmurju. Ta dan smo se
najprej ustavili pri lončarju v Filovcih. Nato smo
šli v Ižakovce, kjer smo se na Otoku ljubezni
z brodom peljali po Muri. To je bilo posebno
doživetje. Ustavili smo se še v Prekmurski iži, kjer
smo jedli pečen kruh s česnom in zaseko. V parku
v Radencih smo se sprostili na igralih, na zadnje
pa smo si privoščili še sladoled v bližnji slaščičarni. Poseben dan pa je bil tudi, ko je v naš razred v
maju prvič stopil naš novi sošolce Alen. Bili smo
ga veseli. Šolsko leto se počasi bliža h koncu.

2. a z razredničarko Regino Dobaja

3. a v tem šolskem letu

Meseca septembra smo prvič kot tretješolci sedli
v šolske klopi. V razredu nas je pričakala naša
učiteljica Alenka. Tako se je za nas začelo novo
šolsko leto. V razredu nas je trinajst deklic in
enajst dečkov. Med seboj se veliko družimo in
si pomagamo. Radi imamo počitnice, nič manj
pa nismo veseli, kadar se po njih spet srečamo.
Letos je bil učni program zelo pester. Veliko
novega smo se naučili in doživeli nekaj zanimivih
dni, ki so bili za nas prava popestritev. Tudi v
tem šolskem letu smo se že v začetku navijali za
sošolce in sošolke na jesenskem krosu. Kros se
je zasluženo končal s peko kostanjev. Ob koncu
leta 2006 smo staršem pripravili nastop v razredu,
naslednji dan pa smo se od starega leta poslovili
še na razrednem plesu. Vsak pa se je razveselil
tudi darilca, ki ga je dobil od svojega skrivnega
prijatelja. Napočil je tudi dan za maskiranje in pustne norčije. Oblekli smo pustu primerna oblačila
in se zabavali. Nekaj učencev iz našega razreda je
prejelo tudi nagrado za najbolj izvirno masko. Ob
kulturnem prazniku smo si v gledališču na Ptuju
ogledali zanimivo dramsko predstavo z naslovom
Kokolorek. Ker je bila tema letošnjega ekodneva
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Težko pričakujemo tudi plavalno šolo v naravi na
Ptuju, kamor se z veseljem odpravljamo.
3. a

4. a v šolskem letu 2006/07

Pozdravljeni! Smo super razred. Z našo razredničarko Mojco Vogrin Pivljakovič se imamo zelo
lepo. V tem šolskem letu smo si najbolj zapomnili
Pikin festivalu v Velenju. Prav zanimivo je bilo
tudi v Mariboru, kjer smo si ogledali muzej, v katerem je bila tema razstave predvsem velika noč.
Imeli smo tudi veliko naravoslovnih in športnih
dni. Toda pozor.
Najboljše šele prihaja. Gremo na izlet, popeljali se
bomo v Rogatec. Seveda pa bo zanimivo tudi, ko
se bomo po igrišču vozili z avtomobilčki. Pa tudi
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Razredni
mojstri!

Pogosto v
knjižnici!

še kakšen športni dan se nam bo prikradel. Se že
veselimo!
4. a

Kdo smo mi – 4. b?
Saj to že vsa šola ve.

Bili bi zlati, učiteljica pravi,
če bi domače naloge pisali radi.
Pa poglejte v akciji nas, te fotke so samo za vas!
Zrcalce,
zrcalce na
nebu povej,
katera
najvišja v
deželi je
tej?

Zimske
radosti
- tu smo
najboljši!

Sveti – ne
sveti!

Socialne
igre? To!
Boljše kot
slovenščina!

4. b

4. razred osemletke

Prvega septembra smo prišli v šolo. Bili smo
veseli, ker smo ugotovili, da imamo isto razredničarko. Tudi svojih sošolcev smo bili veseli, saj se
z nekaterimi nismo videli kar lep čas. Ugotovili
smo, da se v naš razred ni prikradel noben novi
učenec in tudi noben ni odšel.
Potem smo si ogledali razred in postali nezadovoljni. Ugotovili smo, da smo zopet v »šibični«
škatlici. Prvi dan smo dobili učbenike. Bilo jih je
veliko več kot prejšnja leta.
Razreda smo se hitro navadili. Šolsko leto je
minevalo. Začele so se ocene in že je bila končana
prva konferenca. Za vse je bila uspešna.
V tem šolskem letu smo se veliko novega naučili,
veliko starega ponovili in seveda tudi že veliko
naučenega pozabili. Imeli smo pa tudi vesele dni
- Pikin festival, ogled Ptujskega gradu, športne
dneve, pustovanje, jelkovanje, z lovcem v gozdu
in muzej na prostem v Rogatcu. Tudi za nastope
na proslavah smo se pripravljali.
Najpomembneje za nas pa je v tem šolskem letu
stran 7

PREDSTAVITEV RAZREDOV
opravljanje kolesarskega izpita. Zdaj, ko to pišemo, še ne vemo ali ga bomo vsi opravili uspešno
ali ne, vendar upamo, da bomo uspešni vsi.
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temeljiteje ogledali mesto Maribor. V Sladkem
Vrhu smo si v Palomi ogledali izdelavo toaletnega
papirja in robcev od mučnih začetkov, pa vse do
konca.

Zdaj se šolsko leto izteka in vsi čakamo na končne ocene. Vsem dobro kaže, tako dobro, da vemo,
da bomo vsi izdelali in zato se že vsi veselimo
zasluženih počitnic.
4. a osemletke

Kot posladek ob koncu kosila smo odšli še na
zaključno ekskurzijo na Veliko planino, kjer smo
izvedeli vse o pastirjih in se vozili z gondolo.
5. a in b razred

5. a in b razred

7. razred

Peta razreda v tem šolskem letu nikakor nista počivala. Oktobra smo imeli že tradicionalni šolski
kros in peko kostanjev. Bili smo tudi v botaničnem vrtu, kjer smo lahko videli najrazličnejše
rastline. Od najmanjših pa do 80 metrov visokih
dreves. V začetku decembra nas je prišel obiskat miličnik, ki nam je povedal in razložil vse o
pirotehničnih sredstvih. Za starše pa smo učenci
pripravili novoletni program, kjer smo se dokazali
v petju, plesu in igranju na glasbene inštrumente.
Naslednji dan smo se poslovili od starega leta z
novoletnim plesom, kjer smo cel dan rajali in se
veselili. V pustnem času je bila na šoli organizirana pustna povorka po Voličini in po njej ples
v maskah, kjer so razglasili najlepše skupinske
in posamezne maske. V tem šolskem letu nas je
prav tako obiskala medicinska sestra, ki nam je
razložila pomen zdrave prehrane. Razložila nam
je tudi, kako lahko športne aktivnosti vplivajo
na naše zdravje. Tega smo se tudi držali, saj smo
bili športno kar aktivni. Peš smo se odpravili od
šole do završkega stolpa. Ne smemo pa pozabiti
na zimsko šolo v naravi in smučanje na Pohorju.
Športno smo bili razpoloženi tudi na hokejski
tekmi, kjer smo tako glasno navijali za Francijo, da nam je skoraj zmanjkalo glasu. Odpravili
smo se še na plavanje, kjer smo počeli norčije,
ki se pač počnejo v vodi. Bolj kulturno pa je bil
napolnjen dan, ko smo šli v galerijo Rotovž in si
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Mi smo 7. razred. Naša razredničarka je Irena
Pernat. V razredu je 14 deklic in 6 fantov. V šolskem letu 2006/07 smo imeli veliko naravoslovnih, tehničnih, športnih in kulturnih dni. Za športni dan smo imeli jesenski kros in peko kostanjev,
šli smo tudi v terme Ptuj na kopanje in si ogledali
hokejsko tekmo v Ledni dvorani v Mariboru.

Za tehnični dan smo šli z gozdarjem v gozd.
Gozdar nam je pokazal, kako se podira drevje.
Imeli smo pa tudi novoletni ples, pa razredno
predstavo za starše. Za pustovanje smo se oblekli
v pustne maske, nato je bila povorka mask po
novem naselju in pustno rajanje v telovadnici.
Za končni izlet smo se odpravili na Dolenjsko.
Z nami je šla naša razredničarka Irena Pernat in

PREDSTAVITEV RAZREDOV
učiteljica Irena Zgaga. Šli smo na grad Otočec, v
samostan in v Novo mesto. Izlet je bil zanimiv in
prijeten ter hkrati smo se še nekaj naučili. V tem
šolskem letu smo doživeli veliko lepih trenutkov
in vsi upamo, da bomo to leto zaključili z dobrim
uspehom.
7. razred

Preživljanje šolskega leta
2006/07 v osmih razredih
Osma razreda sta v tem šolskem letu počela mnogo zanimivih stvari. Na začetku so nas presenetili
z novico, da se delimo na dva razreda. V novembru smo odšli v šolo v naravi na Pohorje v dom
Planinka. Tam smo počeli mnogo stvari. V novoletnem času smo imeli ples, kjer smo se pošteno
naplesali. Novoletne počitnice so hitro minile. V
februarju smo imeli pustno rajanje. Dosegli smo
tudi veliko uspehov na različnih področjih. Do
meseca maja smo lepo počivali potem pa nas je
presenetilo (m)učenje možganskih celic. Imeli
smo tudi veliko športnih ter kulturnih dni.

Pika na i pa je bila zaključna ekskurzija. Odpravili
smo se v botanični vrt, kjer je bilo veliko rastlin,
in na Roglo, kjer smo preizkusili poletno sankališče. Na koncu smo se odpravili še v Celje v
nakupovalno središče City Park in si ogledali stari
del mesta.
Tako se je naše pestro šolsko leto »na žalost«
končalo.
Učenci 8. a in b razreda z razredničarkama

9. razred se poslavlja

Nekateri nas poznate drugi spet ne, zato se
vam bomo na kratko predstavili, kaj smo lepega
doživeli in ušpičili v teh osmih letih. Ko smo
prvič sedli v šolske klopi, se spolih nismo poznali.
Vendar s časom smo postali nerazdružljivi prija-
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telji. Skupaj smo doživeli veliko lepega. V prvem
in drugem razredu smo se v razredu skupaj potili
z razredničarko Terezijo Habjanič. V tretjem
razredu pa se nam je pridružil nov sošolec Simon
in dobili smo novo razredničarko Elizabeto Vogrin. S katero smo doživeli velik izziv, prva šola v
naravi. Prvič smo se za pet dni odpeljali v Čatež
in tam preživeli teden brez staršev. Imeli smo se
lepo, saj smo se nekateri naučili tudi plavati. V
četrtem razredu smo skupaj z razredničarko Spomenko Rems v razred sprejeli dva nova sošolca
Nino in Dejana. S katerima smo postali dobri
prijatelji. V petem razredu smo se spoprijeli z
resnim učenjem, saj smo postali del višje stopnje
učencev. Veliko novega smo se naučili z razredničarko Alenko Knuplež. S katero smo se odpravili
v šolo v naravi v Spuhljo. Tega tedna zagotovo ne
bomo pozabili, saj smo se družili s sovrstniki iz
Ljubljane. V petem razredu pa se nam je pridružila tudi Amanda. Ko smo preskočili v sedmi razred, smo okusili moč devetletke. Dobili smo tudi
novo razredničarko Zdenko Ekselenski, s katero
smo na razrednih urah sedeli kar tri leta. Skupaj
smo doživeli veliko lepega, saj smo se v osmem
razredu odpravili spet v šolo v naravi. Tokrat smo
obiskali majhen kraj nad Kobaridom. V osmem
razredu pa se nam je pridružil še Mitja, z njim
vztrajamo do konca.

Letos nas še
čaka zaključna dvodnevna ekskurzija
in valeta.
Letos se poslavljamo
od osnovne
šole, ker nas
drugo leto čaka že srednja. Zato se imejte lepo in
velik pozdrav od devetega razreda.
9. a
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Pesem o morju
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blizu gozda.
Postalo je temno, zato so se poslovili prijatelji od
medvedka in odšli vsak na svojo stran. Medvedek
je bil zelo zadovoljen, saj je preživel lep dan. Nato
se je umil, odpravil v posteljo in sladko zaspal.
Bojan Dvoršak, 2. a

Ko prve kaplje prek voda
v morje potope se,
valovi zopet pljuskajo,
nov dan prebudi se.

Sonce čistega zlata
v morju lesketa se,
nebo lepo modro je,
ker pregnal je deževne čase.
Morju vsi hvaležni smo
ribiči, mornarji,
posebno pa še mi,
saj poleti nas osveži.
David Malek, 4. a osemletke

Tomi Tuš, 5. b

Moj kuža

Timotej Kurnik, 5. a

Omara in deklica Eva

Nekoč je živela deklica po imenu Eva. Imela je
vsak dan oblečene lepe obleke. Eva je bila prijazna do otrok. Zato so jo otroci imeli radi. Tudi
mamici je pomagala peči pecivo. Doma so imeli
zelo lepo omaro. Nekega dne je Eva pogledala v
omaro. V omari je bil zaklad. Notri je bila muca,
ime ji je bilo Albinca.
Tina Goznik, 2. a

Kako je medvedek preživel
nedeljo s svojimi prijatelji
Zjutraj se je medvedek prebudil ves zadovoljen,
saj bo s svojimi prijatelji preživel lepo nedeljo.
Najprej je medvedek opravil jutranja opravila.
Minilo je nekaj časa preden so prišli njegovi prijatelji. Popoldan so prišli zajček, lisjak, sova, račka
in rakun. Zelo se jih je razveselil. Ponudil jim je
sok in kekse, da so se malo okrepčali. Zmenili so
se, katere igre se bodo igrali. Ves popoldan so se
igrali skrivalnice, nogomet in se kopali v ribniku
stran 10

Mojemu psu je ime Don. Je pasme dolgodlaki
škotski ovčar. Je bel in rjav. Visok je 58 cm. Ima
rjave oči. Težak je 30 kg. Skotil se je 20. 4. 2000.
Je zelo prijazen pes. Zelo rad se igra z menoj.
Najraje se lovi. Tudi z žogo se rad igra. Rad hodi
na sprehode. Hranimo ga zvečer. Rad ima pasje
kekse. Rad se pusti krtačiti. Z našo muco Piko sta
prijatelja. Rad ima tudi druge živali v hlevu, razen
kokoši, njim nagaja. Pozimi spi na hodniku v hiši,
zunaj pa ima svojo hišico. Pika ga rada poliže.
Rad se vozi v avtomobilu. Ima tudi svoje prijatelje
pse.
Dona smo kupili na Ptujski Gori. V legelu je bilo
šest mladičkov, štirje samčki in dve samički. Takrat so se zadnjič videli. Veselili bi se ponovnega
snidenja.
Tinkara Sternad, 2. a

Oris mame

Mama je zelo prijazna. Brez njen ne bi mogla
živeti. Pomaga mi in me tolaži. Rada jo imam,ona
pa mene. Če bi se mi kaj zgodilo, bi mi pomagala
v stiski. Skupaj se učiva, če česa ne znam. Veliko
se tudi pogovarjava. Mama se zelo veseli, če kaj
naredim namesto njen in če v šoli dobim petico.
Karin Petko, 4. a

Oris mame

Moja mama je zelo odločna in ima vedno vse
prav. Je tudi ljubeča, saj ko sem žalostna, me vedno potolaži. Če kaj ne znam, mi vedno pomaga.
Velikokrat me spomni na učenje, saj ve, da imam
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rada lepe ocene. Z njimi pa tudi mamo razveselim. Včasih pa jo tudi razjezim. Potem me skrega.
Opravičim se ji in spet sva si dobri. Najbolj sem
vesela večera, ko mama nima več dela in se pogovarjava ali igrava družabne igre. Zelo me ima
rada in jaz njo. Je zelo dobra in delovna, za mene
je najboljša, zato si želim, da bi bila dolgo zdrava
in srečna.
Polič Patricija, 4. a
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Za poredne otroke

Poredni otroci v šoli
so sošolcu torbo skrili,
med poukom glasno govorili,
učiteljici svinčnike zlomili,
za kazen pa nove kupili.
Prišlo je novo šolsko leto,
zdelo se je, da bo zelo napeto,
saj dobili so učiteljico Meto.
Učiteljica Meta nič ne šepeta,
ona glasno govori,
včasih tudi zakriči!
Otroci so se jo bali
med poukom nič več klepetali,
pridno so se učili
čez čas so jo vzljubili
in jo v spominu vedno ohranili.
Saška Kurnik, 4. a

MOJ KUŽA
Barbara Bašl, 5. a

Šli smo v Volčji potok

Neke sončne nedelje v aprilu smo moja družina,
dedek, babica in prijatelji skupaj šli v Volčji potok.
Videla sem veliko različnih rož. Bile so vseh barv.
Nekatere so bile posejane v obliki kroga ali v
ogromen ključ. Največ sem videla narcis in tulipanov. Po potkah je vozil tudi vlakec. Z njim smo
se peljali in opazovali lepe rožice. Ko smo bili
že utrujeni, smo si kupili sladoled. Vozili smo se
toliko časa, dokler nismo prišli do igral. Zanimiv
je bil labirint. ki je bil narejen iz velikih cipres.
Nato je prišel čas za odhod. Ustavili smo se še
na velikem travniku, da smo se najedli. Siti smo
nadaljevali pot domov.
Špela Peserl, 4. a

NEKOČ SEM SE IGRALA Z NEROTOM.
POTEM JE PRIŠEL JOŽE, NERO JE STEKEL ZA NJIM. JAZ SEM BILA ŽALOSTNA.
ODŠLA SEM V KUHINJO. TAM SEM IZ
SHRAMBE VZELA MESO IN POKLICALA
NEROTA.
NINA KMETIČ, 1. A

BRAT MI NAGAJA

GRADIL SEM HIŠO IZ LEGO KOCK. POTEM JE PRIEŠL MOJ BRAT ALEN IN MI
PODRL HIŠO. ZELO SEM SE RAZJEZIL.
REKEL SEM MU, DA TO NI BILO LEPO.
NATO SEM NAREDIL NOVO HIŠO.
ALJAŽ RUIS, 1. A

Nekoč daleč stran od majhne vasice je stala koča,
ki je bila vsa poraščena. V tej koči je živela starka
po imenu Hilda. Po poklicu je bila šivilja, dobro
je tudi kuhala in rada je imela male otroke. Denar
si je služila s tem, da je krpala, šivala in bogatim
pazila otroke. Njena zanimivost je bila, da je ob
njeni hiši stal star kamnit vodnjak, v katerem je
bila pitna in zdravilna voda. Hilda je z njo kuhala.
Vsi so jo imeli rada, ker jim je pomagala. Nekega
dne je hudo zbolela, vsi so skrbeli za njo. Bila je
vedno bolj pri zdravju in potem je po dolgem
okrevanju ozdravela. Ljudem še danes pomaga.
Karin Petko, 4. a

David Brunčič, 5. a

Starka
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Vrtec na izletu

Vrabčki smo se skupaj s Sončki iz vrtca v Voličini že dolgo veselili napovedanega izleta v muzej
na prostem v Rogatcu. Nestrpno smo pričakali
dan odhoda, 1. junij. Čeprav je bilo vreme še
prejšnji dan čemerno, nas je na dan odhoda že
navsezgodaj zjutraj pozdravilo sonce in pregnalo
slabo voljo. Ob odhodu smo doživeli prvo veliko
presenečenje: pripeljal je moderen modri avtobus,
ki je obetal udobno vožnjo in dobro počutje nas
mladih popotnikov.
V Rogatcu si muzeja nismo samo ogledali, ampak
smo tudi sami sodelovali pri delu. Razdelili smo
se v tri skupine in se izmenjavali pri različnih
opravilih. Zapeli smo ljudsko »Ob bistrem potoku
je mlin«, zraven peli in igrali na ljudska glasbila:
na doma izrezljane piščali in »bas«. Prijazna gospa
nas je spremljala z igranjem na glavnik.
V stari kmečki hiši smo iz krušnega testa oblikovali »žulike«, ki so se nato pekle v čisto pravi krušni peči. Na koncu je lahko vsak svojo »žuliko«
pojedel ali odnesel domov.
Ogledali smo si tudi kovačnico. V njej nam je
kovač pokazal velik kovaški meh, s katerim je
podpihoval ogenj za segrevanje železa. Pokazal
nam je, kako so včasih ročno kovali žeblje.
Po napornem delu smo si v senci privoščili slastno malico, ki smo jo prinesli s seboj. Po malici
nam je prijazna gospa razkazala še notranjost
stare kmečke hiše in razložila, kako so v njej živeli. Ogledali smo si še svinjski hlev, staro trgovino
in vodnjak. Vsi smo napeto poslušali, kaj nam je
gospa povedala o življenju ljudi v starih časih.
Na poti proti domu smo se ustavili še v Janežovcih, kjer smo si privoščili sladoled, na tamkajšnjem igrišču pa smo se lahko nekoliko razživeli.
Ko smo pred našim vrtcem izstopili iz avtobusa,
smo veseli pomislili, da se bomo tega izleta še
dolgo radi spominjali.
Vrabčki in Sončki

Malica iz nahrbtnika.
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Pred staro trgovino.

Izdelovanje svoje »žulike«.

Pri kmečki hiši sedemo v travo.

»Gasilska fotografija« Vrabčkov in Sončkov.

Od kakovosti k odličnosti
Kot naročeno se naš projekt Od kakovosti k
odličnosti dopolnjuje s projektoma Leto kulture
in Rastem s knjigo, saj se njihovi cilji zelo prepletajo. Letošnjo jesen bomo začeli izvajati projekt
Od kakovosti k odličnosti, s katerim bomo
poskušali vsi mentorji in učitelji vzpodbuditi pri
učencih, da bi še raje posegali po knjigah, se o
njih pogovarjali in poustvarjali.
Projekt financira Evropski socialni sklad in vanj je
vključenih 6 osnovnih šol: Osnovna šola Brežice, Osnovna šola Grm, Osnovna šola Majde
Vrhovnik, Osnovna šola Podzemelj, Osnovna
šola Slovenj Gradec II, Osnovna šola Trbovlje in
Osnovna šola Voličina.
V projektu bomo izvajali 3 bralne zbirke, in sicer
slovensko, angleško in državljanko. Zato smo
na šoli sestavili 3 time – tim za slovensko bralno
zbirko, tim za angleško bralno zbirko in tim za

državljansko bralno zbirko. Vsak tim ima vodjo
in dva člana, vsi pa so tudi mentorji učencem, ki
bodo sodelovali. Sodelovali pa bodo lahko vsi
učenci od 5. do 9. razreda, in sicer pri vseh bralnih zbirkah. Novost teh bralnih zbirk je, da bodo
učenci komunicirali s svojimi mentorji preko
interneta. Na internetu so že pripravljene bralne
zbirke, iz katerih si bodo učenci izbirali knjige
in nato napisali obnovo, spremeni konec knjige,
opisali književne osebe, napisali pesem in še in
še se bo našlo – za vsakogar nekaj. To, kar bodo
napisali, bodo svojim mentorjem poslali preko interneta. Če bo prispevek dober, ga bomo objavili
tudi na spletni stani.
S tem projektom bi na naši šoli želeli povečati
bralno kulturo, vzbuditi pri otrocih pozitiven odnos do knjige in s pomočjo računalnika povečati
še informacijsko pismenost.

