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Na prireditvi ob zaključku šolskega leta 2006/07 in hkrati V. prireditvi ob 250-letnici organiziranega 
šolstva v Voličini nas je obiskala državna sekretarka Ministrstva za šolstvo in šport dr. Alenka Šverc. Na 
fotografiji je skupaj z naj učenci OŠ Voličina v preteklem šolskem letu in ravnateljem.

(foto: Foto Tone)
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Ob začetku šolskega leta
Spet smo zakorakali v šolo, pred nami je šolsko 
leto 2007/08. V rokah držite prvo številka šol-
skega glasila Šolarček. Najprej se želim zahvaliti 
vsem staršem donatorjem in sponzorjem, ki ste 
tudi v tem letu pristopili k sodelovanju v šolski 
sklad. Kot vsako leto vas bomo tudi v tem letu 
obvestili o višini zbranih sredstev in porabi le-teh. 
Kaj bomo s tako pridobljenimi sredstvi kupili, 
vam bomo pokazali na prireditvi ob zaključku 
šolskega leta 2007/08, ki bo v ponedeljek, 23. 
junija 2008.
Šolsko leto je začelo obiskovati 224 učencev v 12 
oddelkih. V 11 oddelkih se izvaja program devet-
letne osnovne šole. V 5. razredu, kjer je samo 12 
učencev, letošnje leto zadnjič izvajamo program 
osemletke. Organizirani so tudi 3 oddelki podalj-
šanega bivanja in oddelek jutranjega varstva. Za 
učence, ki čakajo na pouk je organizirano varstvo, 
prav tako pa tudi za učence, ki so s poukom 
končali in čakajo na avtobusni prevoz ali katero 
interesno dejavnost. Učitelji učence 1. triade po 
varstvu pospremijo na prvi in drugi odvoz šolske-
ga avtobusa. Na ta način skušamo doseči opti-
malno varnost učencev. V obeh enotah vrtca smo 
imeli 1. septembra 2007 vpisanih 47 otrok. Ker 
nimamo oddelka jaslic in so starši dobili ugodno 
rešene vloge v drugih vrtcih, je vrtec v Voličini 
začelo obiskovati 24 otrok, vrtec v Selcah pa 20.
Na šoli letos nadaljujemo z raznimi projekti, ki 
smo jih izvajali že v prejšnjih letih. Novost med 
projekti v tem šolskem letu so Mreže 2, in sicer 
na temo Učinkovitejša uporaba IKT tehnologije. 
Tako kot v šoli potekajo projekti tudi v vrtcu. 
Enoti vrtca pri OŠ Voličina sodelujeta v projektu 
Zavoda RS za šolstvo, in sicer na temo Racionali-
zacija delovnega časa v vrtcu – upoštevanje fleksi-
bilnosti delovnega časa za zagotavljanje kakovosti.
V letu 2007 Voličina kot kraj in šola praznujeta 
250-letnico organiziranega šolstva. Skupaj z razni-
mi društvi v kraju organiziramo ob tem pomemb-
nem jubileju 15 različnih prireditev. Do konca 
septembra smo jih izpeljali 9. Na 5. prireditvi, ki 
je bila ob zaključku šolskega leta, 21. junija 2007, 
nas je obiskala državna sekretarka iz Ministrstva 
za šolstvo in šport, dr. Alenka Šverc. Omenil bi še 
9. prireditev, ki je sovpadala s praznikom KS Vo-
ličina in je bila izpeljana v soboto, 22. septembra 
2007. Po omenjeni prireditvi v soboto in nedeljo, 
ko je bilo v Voličini tradicionalno ruperško žegna-
nje, so v prostorih šole razstavljali bivša učiteljica 
Mira Barta, zaslužni profesor Bojan Golja, likov-

na pedagoginja Martina Golja, slikar Jože Kram-
berger, likovna pedagoginja Ana Šuster, likovni 
pedagog Brane Lazič, Slavko Toplak in Vinko 
Stergar. Razstavo si je ogledalo mnogo ljudi. 
Navduševali so se nad razstavljenimi likovnimi in 
drugimi izdelki ter pohvalili urejenost šole.
Ob jubileju našega kraja bomo izdali zbornik. 
Odbor za pripravo zbornika se je odločil, da bo 
naslov zbornika Voličina – moj svet. Zbornik 
bomo izdali in predstavili širšemu krogu ljudi na 
Miklavžev predvečer, v sredo, 5. 12. 2007, ob 18. 
uri v jedilnici OŠ Voličina. Zbornik bo natisnjen 
barvno na 208 straneh in bo trdo vezana knjiga. 
Naklada zbornika bo 1000 izvodov in vsi, ki bi ga 
želeli imeti, ga boste lahko kupili po ceni 16,00 €.
V petek, 7. 12. 2007, bomo v telovadnici šole 
organizirali 15. oziroma zadnjo prireditev ob 
praznovanju 250-letnice šolstva v Voličini. Na vse 
prireditve ste seveda vljudno vabljeni.

Ravnatelj

Dogodki v mesecu
septembru
September je bil mesec izzivov, prilagajanj in 
predvsem nov začetek prihajajočega šolskega leta. 

Razstavljalci likovne razstave. (foto: Foto Tone)

Brane Lazič s svojimi likovnimi izdelki.
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V njem so se zvrstile razne prireditve, otvoritve, 
športne aktivnosti ...
V Selcih je bila otvoritev kegljišča. Otvoritev je 
pripravilo kulturno in turistično društvo. Iste-
ga dne se je pričel Dan odprtih vrat vrtca, ki je 
trajal vse do petka, 21. 09. 2007. Prireditev je bila 
namenjena vsem otrokom, ki ne obiskujejo vrtca, 
in staršem, da si ga pobližje ogledajo; pripravila 
sto jo vrtca v Selcah in Voličini. V kulturnem 
domu v Selcih pa je bila odigrana dramska igra z 
naslovom Od tihotapca do cesarjevega zeta. Predstavo 
je odigrala dramska skupina OŠ Voličina.
V Voličini je potekalo tekmovanje v balinanju v 
balinišču in finale v odbojki v športnem parku. 
Tekmovanje je pripravilo Športno društvo Voli-
čina.
V soboto, 22. 09. 2007, je bila v kulturnem domu 
prireditev ob 250-letnici šolstva v Voličini. Na-
stopili so mnogi zanimivi gosti; folklorna skupina 
Jurovčan, vokalna skupina Kresnice in še mnogi 
drugi. V prostorih osnovne šole v Voličini pa ste 
si lahko ogledali še likovno razstavo.
Upava, da ste našli kaj zase in ste se katere izmed 
prireditev tudi udeležili.

Ines Vrabl, 9. b in Katja Lampreht, 9. a

Na Pikinem festivalu

V torek, 18. 9. 2007, sem se s sošolci in učiteljico 
odpravil na Pikin festival. Vreme ni bilo najlepše, 
smo pa se zato zelo zabavli. Ko smo prispeli, 
nas je pozdravila prijazna vodička in nam dala 
verižice, ki so bile namesto vstopnice. Najprej 
smo nekaj pojedli, potem pa smo se odpravili v 
delavnice. Naredili smo veliko izdelkov. Nato smo 
se odpravili do avtobusa, poslovili smo se in se 
odpravili domov.

Nino Kegl, 4. a

Obvestilo ekošole Voličina
Spoštovani krajni KS 
Voličina!
Velik problem za okolje in 
zdravje ljudi so še vedno 
številna črna odlagališča in 
okolju neprijazni odpadki, 
vključno z azbestnimi plo-
ščami. Odločili smo se, da 
poiščemo taka odlagališča.

Namen in cilji naše akcije so:
Poiskati črna odlagališča azbestnih in ostalih 1. 
odpadkov ter jih evidentirati (avtomobilske 
pnevmatike, železo, bela tehnika, avtomobili, 
akumulatorji, pločevinke živil …).
Dobiti okvirno število, velikost in lokacijo 2. 
črnih odlagališč.
Sanacija odlagališč – naslednje leto – v okviru 3. 
občine.
Prikazati pravilen odnos do okolja.4. 
V bodoče naj občina določi in uredi primer-5. 
ne lokacije, kjer bodo krajani lahko odlagali 
tovrstne odpadke.

Akcija bo potekala na naslednje načine:
učenci bodo popisali divja odlagališča,•	
jih fotografirali, določili lokacije, velikost in •	
vrsto odpadkov,
sodelovali bodo z mediji,•	
razstava akcije na šoli,•	
objavljanje člankov v Šolarčku.•	

Učence vzpodbujamo h kritičnemu razmišljanju, 
soodgovornosti in sovplivanju, kako naj se nekaj 
spremeni. Naloga učitelja je, da otroke nauči za-
stavljati vprašanja za odkrivanje ozadja okoljskih 
problemov. Največji učinek dosežemo z ustrezni-
mi okoljskimi akcijami.
Učitelji se zavedamo da moramo ozaveščanje 
začeti pri otrocih v vrtcu in nadaljevati skozi celo 
osnovno šolo. Največji uspeh bo dosežen, ko 
bodo otroci aktivno sodelovali v najrazličnejših 
akcijah.
Starši vzpodbujajte svoje otroke in jim pomagajte 
v aktivnem sodelovanju pri spoznavanju okoljske 
problematike.
Ločeno zbiranje odpadkov je pomemben dopri-
nos k varovanju okolja.

Hvala za sodelovanje!
Za ekošolo: Irena Pernat

Na Pikinem festivalu je zabavno.
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Knjiga meseca septembra
Dave Pelzer: 
Otrok brez imena

Knjiga je napisa-
na po resničnih 
dogodkih. Prevedel 
jo je Matjaž Martič. 
Dogaja se okrog 
leta 1960. Pisatelj 
Dave PELZER 
je pravzaprav 
otrok brez imena. 
Odločil se je, da bo 
svoje pretresljivo 
otroštvo razkril svetu. Napisal je trilogijo. Otrok 
brez imena je prva knjiga in po mojem mnenju 
najbolj pretresljiva.
Knjiga govori o Davu, kako ga je mati trpinčila 
in kaj vse groznega se mu je zgodilo v otroštvu. 
Ubožec je moral spati v kleti brez postelje in brez 
vsega. Stradal je po več dni skupaj. Jedel je celo 
hrano iz zamrzovalnika, včasih celo odpadke.
Najbolj se spominjam dogodka, ko je mati Davu 
potisnila roko na prižgan štedilnik, da je imel vso 
opečeno. V šolo ga je pošiljala raztrganega in ga 
s tem poniževala. Na koncu ji otroka vzamejo in 
Dave zaživi drugačno življenje.
Ker sem brala še ostali knjigi, vam povem samo, 
da je Dave odraščal pri treh rejniških družinah. 
Posledice otroštva nosi še sedaj in trpi zaradi 
nesrečnih dogodkov iz preteklosti. Pravijo, da 
je otroštvo najlepši del življenja, toda zanj to ni 
veljalo.

Špela Slanič, 9. b

Kitajski zid
Kitajski zid je starodavna kitajska fortifikacija, 
grajena od konca 3. stoletja pred našim štetjem 
do začetka 15. stoletja v času dinastije Ming.
Razteza se na dolžini 6350 km. Zid, ki so ga 
obnovili cesarji dinastije Ming, se je začenjal na 
vzhodni obali, obkrožil mesto Shanhaiguan, nato 
pa se je vlekel čez severno Kitajsko in končal na 
daljnem severozahodu v provinci Gansu. Stari zid 
iz steptane zemlje so od zunaj obložili s kamni, 
na vrhu pa so graditelji namestili več plasti iz 
opečnih zidakov, ki naj bi preprečili prodiranje 
vode v notranjost zidu. V določenih razmikih so 
postavili na zid stražne stolpe z ravnimi opa-
zovalnimi terasami, s katerimi so cesarske čete 
lahko oddajale svetlobne signale. Med vladavino 

Mingov je bil zid razdeljen na devet upravnih 
okrožij, na njem pa so bili stalno navzoči vojaki. 
V strateških razmikih so ga prekinjala obokana 
vrata, na vrh pa so vodili široki dovozi. Zid je bil 
visok od osem do dvanajst metrov, širok pa ob 
temeljih od sedem do osem, na zgornjem robu pa 
približno šest metrov.
Kitajski zid so gradili, da bi z njim preprečili vdor 
barbarov s severa.
Francoski popotnik Comte de Beauvoir ga je leta 
1867 opisal kot fantastično kamnito kačo, ki se 
vije čez gore. Obzidana cesta čez gore je olajšala 
promet, saj je bila dovolj široka, da je lahko po 
njej stopalo vštric najmanj pet konjev. Znameniti 
srednjeazijski konji so sloveli po tem, da so galo-
pirali tako hitro, da so potili kri. Med vojnami so 
lahko po zidu težko otovorjene čete napredovale 
razmeroma hitro, saj so se izognile visokim gor-
skim prelazom. Zid je bil tudi trgovska pot med 
posameznimi mesti v mejnih območjih. Cesar je 
lahko naročil sadje z zahoda, ki so ga še nezrelega 
obrali, ko pa je po dolgi in težavni poti prišlo do 
cesarske palače, je bilo popolnoma zrelo.

Martin Cehner, Tadej Kurnik in
Matej Kocbek, 9. r.

Veliki 
kitajski zid 
leta 1907 in 
položaj Kitaj-
skega zidu na 
zemljevidu.
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Utrinki iz počitniških dni
V letošnjih počitnicah smo se, kot vsako leto od-
pravili na morje. Na morju smo preživeli sedem 
dni. Zelo smo se zabavali.
Morje je bilo zelo toplo in tudi vreme je bilo 
zelo lepo. Niti en dan ni deževalo, zato smo vseh 
sedem dni zares izkoristili. Hodili smo na spreho-
de in uživali v toplem soncu. Tam sem spoznala 
veliko prijateljev, s katerimi sem se rada družila. 
Na poti domov smo se ustavili v Postojnski jami. 
Tam smo videli veliko novih stvari. Za mojo 
družino in zame je bilo še veliko lepše, saj smo si 
jamo ogledali prvič. Ko smo prispeli domov, smo 
najprej pospravili prtljago. V naslednjih dneh sem 
hodila na obiske k sorodnikom, se vozila z rolerji 
in s kolesom ter hodila na sprehode s psom. Tako 
so se počitnice končale in spet se je začelo novo 
šolsko leto. Upam, da bodo naslednje počitnice 
hitro tu!
Čeprav moje počitnice niso bile »nepozabne« so 
mi bile zelo všeč in jih ne bom zlahka pozabila.

Anja Vrabl, 8. a

Pot v Francijo
Letošnje počitnice so minile zelo hitro, vendar se 
mi je v tem času zgodilo marsikaj. Najbolj mi je 
ostalo v spominu, ko sem šel s stricem Markom v 
Francijo. Peljala sva se s tovornjakom.
Popotovanje se je začelo v Lenartu. Glavni cilj je 
bilo mesto Abeville. A o tem nekoliko kasneje. 
Zdaj se pa vrnimo v Lenart. Krenila sva popol-
dne. Peljala sva se proti Avstriji. Mejo sva prečkala 
na mejnem prehodu Šentilj. Pot naju je štiri ure 
vodila po Avstriji do mejnega prehoda Pasau. In 
že sva bila v Nemčiji. Takoj sem opazil, da sem 
v drugi državi. Peljala sva se proti zahodu. Videl 
sem veliko zanimivih mest. Lepo je bilo v Fran-
kfurtu, kjer sem videl največje letalo doslej. Videl 
sem tudi vlak, ki vozi s hitrostjo 280 km/h. No, 

pa pojdimo dalje v Belgijo. Prevoziti sva morala 
tudi njo. Moram priznati, da je ta država najlepša, 
kar sem jih videl.
In končno sva prišla v Francijo. Na ta trenutek 
sem čakal zelo dolgo. Peljala sva se proti mestu 
Abeville. Pot je bila dolga in zanimiva. Zanimivo 
pa je bilo tudi mesto. Razložila sva tovor in se 
nato odpravila domov.
To je bilo moje največje doživetje do sedaj.

Kurnik Timotej, 7. a

Počitnice
5. razred sem končal,
zato sem v sedmega napredoval.

Sprava veslo sem se nasmejal
in se v počitnice zagnal.

Prvi dan je brezvezen bil,
zato sem mislil,
da me dolgčas bo zalil.

Do morja mi je bilo res tečno,
nato sem se od dolgčasa poslovil: »Srečno!«

Škoda, ker ostalo mi je malo časa,
zato sem se zabaval sto na uro »gasa«.

Kmalu pa počitnic konec je bilo
in spet delo je napočilo.

Rok Peklar, 7. a

Spomini na počitnice
Komaj sem čakal počitnice, saj sem bil že utrujen.
Tako sem dočakal težko pričakovane počitnice. 
Zadnji dan šole sem hitel domov poln pričako-
vanj. Med počitnicami sem počel vse mogoče 
stvari. Zvezke in knjige sem takoj pospravil v 
predale, jih zaprl in jim privoščil, da si vsaj malo 

Natalija Krajnc, 8. a

David Malek, 5. a osemletke
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odpočijejo od napornih šolskih dni. V mislih sem 
bil že na kolesu in pri sovjih prijateljih, s katerimi 
smo igrali nogomet, se rolkali in se zabavali. Zelo 
rad sem doma sedel za računalnik, igral kakšno 
igrico ali si ogledal kakšen film. V juliju smo se s 
starši odpravili na morje. Tam sem veliko plaval, 
se potapljal in našel kar nekaj ježev in lepih školjk. 
Deset dni je kar hitro minilo in z veseljem bi ostal 
še dlje.
Počitnice so bile zanimive, a so se prehitro kon-
čale. Pred vrati je novo šolsko leto, katero mi bo 
prineslo nova znanja, jaz pa bom vanj vlagal svoj 
trud, da si bom ponovno zaslužil oddih.

Aljaž Benko, 7. a

Moje počitnice
Najbolj se spominjam, ko sem bila s sestro Saro 
na počitnicah pri botri. Nekega dne pa je botra 
rekla, da se gremo kopat. In res, čez nekaj časa je 
zazvonila ura. S sestro sva bili veseli, saj je bila ura 
dve. Hitro sva se preoblekli v kopalke. Nato smo 
se odpeljali proti Ptuju. S Saro sva se slekli in bili 
sva že v bazenu. Sara je predlagala, da greva na 
tobogan. Ko sva se peljali, je rekla, da preizkusiva 
še modrega. Ko sva prišli z modrega tobogana, 
naju je botra že čakala. Skupaj smo odšle na 
sladoled. Mmmm, je bil dober. In to mi je ostalo 
najbolj v spominu.

Ines Korošec, 4. a

Kako sem preživel počitnice?
Na počitnicah sem bil pri botri v Kopru. Stano-
vali smo blizu luke, odkoder je bil lep pogled na 
pristanišče. Večkrat smo bili v luki, medtem ko so 
prihajale tovorne ladje. Enkrat je v pristanišče pri-
plula manjša vojaška ladja, na kateri smo si lahko 
ogledali strojnico. Prosili smo kapitana in privolil 
je v kratko vožnjo, kar se še posebej spominjam. 
Večkrat sem bil na Titovem trgu, kjer so snemali 
oddajo Dajmo naši. Ob slabem vremenu smo bili 

v Portorožu, kjer smo se kopali v hotelu Bernar-
din. Videl sem mnogo zanimivega, zato se bom 
tudi teh počitnic dolgo spominjal.

Klemen Škof, 5. a

O meni
Kadar je zunaj mrak,
je mene zelo strah,
da bi se v drevo zaletel
in v trenutku omedlel.

Sosedov pes name preži,
lahko mi odtise zob pusti,
nekoč mu bom vse kosti zdrobil.
Če ne bo odnehal,
ga bom še ustrelil.

Petelin vedno me zbudi,
ko ob petih zjutraj
pod mojim oknom kriči.
Upam, da s tem bo odnehal,
da jaz v šoli ne bom več zehal.

Tadej Kurnik, 5. a

Izlet v Višarje
Bila je oblačna sobota v avgustu. S prijatelji in 
sorodniki smo se odpravili na izlet na Višarje.
Višarje je izletniško središče s cerkvijo na vrhu. 
Nahaja se v Italiji. Do tja smo potrebovali kar ne-
kaj časa. Po poti smo se ustavili tudi na eni izmed 
italijanskih tržnic. To ni bila tržnica z živili, ampak 
z oblačili, modnimi dodatki, čevlji in podobno. 
Tam sem si kupila ogrlico in zlati pas. Prodajalci 
so govorili italijansko, vendar jih je večina znala 
tudi hrvaško, tako da nismo imeli večjih težav 
s sporazumevanjem. Ko smo odšli s tržnice, je 
sledila najbolj razburljiva točka našega izleta, 
15-minutna vožnja z gondolo. Spodaj smo že vsi 
nestrpno čakali. Ko je prispela prazna gondola, 
smo se nemudoma vkrcali. Gondole so bile zelo 

Sabina Malek, 8. a

Patricija Polič, 5. a osemletke
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urejene. V gondoli se nas je peljalo osem. Bili 
smo moji prijatelji in jaz, vendar sta v zadnjem 
trenutku vstopila še Italijanka in Italijan. Z njima 
se nismo mogli veliko pogovarjati, saj nihče od 
nas ni znal italijansko.
Z gondolo smo se povzpeli zelo visoko. Točnega 
podatka se ne spomnim, vendar je bilo okrog 
1500 m. Pri vožnji ni manjkalo strahu. Ko smo 
prispeli, smo videli na vrhu veliko romarsko 
cerkev, ki smo si jo ogledali. Kupili smo nekaj 
spominkov, ki so jih prodajali na stojnicah. Zatem 
je sledilo še kosilo v bližnji restavraciji. Bilo je 
zelo okusno.
Tako se je naš izlet počasi iztekel. Ta dan mi bo 
še dolgo ostal v spominu, saj sem posnela veliko 
posnetkov s svojim fotoaparatom.

Jerneja Breznik, 8. a

Zgodba s srečnim koncem
Deklici Karolini so umrli starši. Zato je odraščala 
pri botri. Ta ji je podarila šivanko. Dobro sta se 
razumeli. Imeli sta se radi in si pomagali med 
seboj. Živeli sta na koncu ulice Lati. Pred njuno 
hišo so stali smetnjaki. Imeli sta omaro, bila je 
velika in stara, pokrita z rjuho in vsa zaprašena. 
V njej je bila skrinjica, v skrinjici mošnjiček, v 
mošnjičku škatlica in v škatlici deset zlatnikov, ki 
sta jih skrbno varovali. Prišel je čas, ko je umrla 
tudi botra. V hišo so se naselili gospodje, deklica 
pa je morala drugam. S seboj je vzela skrinjico. V 
skrinjico je dala: šivanko, prtiček, jopič, čeveljčke 
in deset zlatnikov, ki sta jih z botro skrbno čuvali. 
Notri je dala tudi klobaso, kruh, mleko in pet jajc.
Odpravila se je, iskala je zavetje, topel dom in 
službo, a je ni nihče vzel pod streho. Ustavila se je 
pri smetnjakih in zajokala, nato si je tam napra-
vila kotiček. Zaspala je. Ko se je zbudila, je pri 
smetnjaku zagledala vrečko, v kateri je bilo nekaj 
mesa, saj so ga gospodje imeli toliko, da so ga 

metali v smeti. Gospodje so se naveličali skromne 
hišice in se odselili. Kmalu zatem se je v hišo 
preselila prijazna šivilja. Deklica se ji je zasmilila., 
ko je izvedela, da živi kar na smetišču. Vprašala 
jo je, če bi živela z njo, deklica je veselo prikima-
la in šla za njo. Prišli sta do vrat in med vrati je 
stala Karolini nepoznana deklica. Toda bila ji je 
zelo podobna. Sedli so za mizo in se pogovarjale. 
Ugotovile so, da je ta deklica njena izgubljena 
sestra, zato sta si skočili v objem.
Živele so srečno do konca dni.

Karin Petko, 5. a

Dogodek, ki ga ne bom
nikoli pozabila!
Nekega popoldneva sem s sestro in z bratom bila 
sama doma. Bil je že čas, da bi mama in oče prišla 
iz službe, ampak še ju kar ni bilo. Z bratom in s 
sestro smo potrpežljivo čakali, ko smo zaslišali 
zvok avta.
Ko sta prišla v hišo, sta nas poklicala v kuhinjo. 
Hitro smo stekli tja. Na kavču je sedel prestra-
šen psiček. Jaz sem bila najbolj navdušena nad 
kužkom, saj sem velika ljubiteljica živali. Mama 
je rekla, naj izberem ime. Nekaj časa sem premi-
šljevala, potem pa sem rekla, naj bo Džani. Džani 
je bil ves prestrašen, zato sem ga vzela v naročje 
in ga pomirila. Pri meni se je takoj pomiril. Ko 
je minilo nekaj dni in se je Džani navadil na nas, 
sem začela z učenjem. Naučila sem ga veliko 
zvijač in ukazov. Za nagrado sem mu vedno dala 
pasji piškotek.
Bil je zelo lep in prijazen. Zelo mi je žal, da je 
umrl. Zdaj me na srečo tolaži že druga pasja kepi-
ca, ki jo imam prav tako rada.

Anja Klobasa, 8. a

Anja Klobasa, 8. a

Ines Vrabl, 9. b
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V vrtcu je zopet otroški vrisk 
in smeh
Igrače v našem vrtcu so si kar pošteno odpočile. 
Dva meseca so samevale, saj je bil vrtec v Selcih 
zaprt, ker smo imeli počitnice. Tudi naši želvi, 
Čufko in Serefina, sta bili na počitnicah. Joj, kako 
sta zrasli.
Zdaj pa smo se spet vrnili v vrtec. Pri nas je že 
kar pošteno veselo. Praznovali smo že tudi rojstne 
dneve. V torti presenečenja so bile skrite same 
dobrote.

Obiskali smo tudi damjake, ki živijo v naši bližini. 
Njihovo število se je kar povečalo. Sedaj jih je že 
deset in samec ima krasno rogovje. Prišli so zelo 
blizu nas, saj čutijo, da imamo radi živali.
V našem vrtcu pa že tudi pojemo in plešemo. 
Prav danes smo zaplesali in zapeli pesmico o 
pikapolonici. Bili smo kot prava pikapolonica, z 
rdečimi krili in črnimi pikami.

Vsega kar v vrtcu delamo niti ne moremo opisat, 
saj je vedno kaj novega in zanimivega. Najraje pa 
smo seveda na igrišču, saj imamo čudovita igrala. 

In prav nikoli nam ni dolgčas.

In kaj so povedali o vrtcu otroci.

Anej: »V vrtcu je lepo, pa želvice rad gle-•	
dam in jih hranim. Iz kock pa najraje delam 
stroje.«
Joshua-Noa: «V vrtcu imam veliko prijateljev, •	
najraje pa se igram z Renejem, ker iz kock 
zidava hiše.«
Iva: »Jaz sem tudi rada v vrtcu. Rada rišem •	
princeske, male fantke in dojenčke. Pa s škar-
jami tudi rada režem.«
Žiga: »Meni je tudi v vrtcu luštno, ker se •	
skrivamo in lovimo.«

Vsi so povedali, da so počitnice lepo preživeli, pa 
tudi to, do so že malo pogrešali vrtec, prijatelje 
in vzgojiteljici. Vzgojiteljici pa sva pogrešale naše 
male navihančke.

Otroci in vzgojiteljici iz vrtca Selce

Praznovanje rojstnega dneva.

Najraje smo na čudovitih igralih.

Zaplesali in zapeli smo pesmico o pikapolonici.

Ogled damjakov.



28. september 2007

stran 10

ZABAVNA STRAN

Na filmskem platnu

Lak za lase je glasbena komedija. Režiral jo je 
Adam Shankman. Glavne vloge so odigrali John 
Travolta, Michelle Pfeiffer, Brittany Snow idr.

John Travolta si je v svoji igralski karieri prislužil 
že dve oskarjevski nominaciji. Vloga filmskega 
producenta, ki postane mafijec, v filmu Kdo 
bo koga mu je prinesla zlati globus. Ob Scarlett 
Johannson pa je igral v neodvisnem filmu A Love 
Song for Bobby Long, ki je navdušil kritike in 
gledalce na Beneškem filmskem festivalu.

Michelle Pfeiffer je bila že trikrat nominirana 
za oskarja. Nastop v Čudovitih bratih Baker ji je 
prinesel zlati globus, zanj pa je bila nominirana še 
za vloge v filmih Čas nedolžnosti, Ljubezensko 
polje, Frankie in Johnny, Ruska hiša in Poročena 
z mafijo.

Nekaj iz zgodbe filma Lak za lase
Tracy Turnblad je punca močnejše postave z 
veliko pričesko. Že od malega zelo rada pleše 
in nastopa v raznih šovih. Zaradi svoje močnej-
še postave pa je velikokrat izključena iz kroga 
najpopularnejših deklet. Na šolskem plesu spozna 
Cornyja Collinsa, ki jo sprejme v svoj šov, in tako 
postane prava senzacija. Plesišče postane pravo 
bojišče, saj se dekleta spopadejo za laskavi naziv 
Miss pričeske.
Ko se združita ples in pričeske, postane vse mo-
goče.
Oglejte si film in se pustite presenetiti razpletu. 
Želiva vam veliko nasmejanih trenutkov ob ogle-
du filma.

Katja Domajnko in Andrej Sterniša, 9. r.

Smeh ni greh
Zelena luč
Zakaj pusti policaj vodo dolgo
odprto, preden gre pod tuš?
Ker čaka, da se prižge
zelena luč.

Znanstvena fantastika
V knjigarno vstopi moški in reče prodajalki: »Pro-
sim, rad bi knjigo z naslovom Moški gospodar v 
hiši.«
Prodajalka ga pogleda in reče: »Poglejte zgoraj, 
znanstveno fantastiko prodajamo v prvem nad-
stropju.«

Kava
»Gospod, polili ste kavo po prtu!« je natakar 
vzkliknil proti gostu.
»Ne, nisem je jaz polil. Tako slaba je bila, da je kar 
sama padla skupaj!«

Katja Domajnko, 9. b Jerneja Breznik, 8. a





KS Voličina
Uradne ure:

torek, 8.00 – 13.00

Referent: Mirko Kojc
Tel. št.: 729 26 23

V ostalem delovnem času smo 
dosegljivi:

GSM: 041 469 994
Tel. št.: 729 13 32

VINOGRADNIŠTVO

Zupančič Jože in Marija
 

Nadbišec 34
2232 Voličina

Prodaja grozdja in neustekleničenega vina

GSM: 031 264 797
GSM: 031 797 829
tel.: 02 720 77 42

e-pošta: savinjon@email.si

Navodila za reševanje. Igro rešiš tako, da izpolniš tabelo, kjer bo vsaka vodoravna vrstica, vsak stolpec in 
vsak 3 x 3 kvadrat vseboval številke od 1 do 9.

Sudoku


