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26. oktober 2007, letnik IX
št. 89, naklada 300 izvodov

OŠ Voličina v letu 2007 praznuje 250-letnico organiziranega šolstva. V povezavi z jubilejem šola pripravlja 
več prireditev. Na eni izmed takih nas je 25. oktobra 2007 obiskal evropski boksarski prvak Dejan Zavec. 
(nadaljevanje na strani 3)
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Srečanja smo se udeležili učenci tretje triade 
skupaj z učitelji in ravnateljem. Obiskal pa je tudi 
učence druge triade in otroke v vrtcu Voličina. Po 
navdušenem sprejemu smo komaj čakali, da mu 
zastavimo vprašanja in ga tako tudi bolje spo-
znamo. Med svojo predstavitvijo nam je razložil, 
kako se je pričela njegova zelo uspešna boksarska 
kariera.
Namesto nogometnega treninga, ki je tisti dan 
odpadel, je zavil v bližnjo športno dvorano, kjer 
se je odvijal trening te športne veščine in takrat se 
je rodila njegova ljubezen do tega športa.
Svojih prvih boksarskih udarcev se je naučil v 
športni dvorani na Ptuju. Zdaj pa kot profesional-
ni boksar redno trenira v Nemčiji, kjer ima okrog 
štirideset člansko spremljevalno ekipo.
S približevanjem boksarskega dvoboja so njegovi 
treningi daljši in potekajo osem do deset ur na 
dan, njegov osebni rekord treninga v telovadnici 
pa znaša dvajset ur.
Njegov dosedanji največji dosežek je peto mesto 
na svetovni lestvici med okrog 4000 boksarji v 
njegovi kategoriji. Priboril si je prvo mesto v 
Evropi in je internacionalni prvak v kategoriji 
WBO in IBF.
Zaupal nam je tudi, da je imel malo poškodb, od 
tega hujšo poškodbo ramenske mišice. Vsi, ki 
smo ga poslušali, smo se čudili, ko je povedal, da 
je boks nekje na 17. ali 18. mestu po pogosto-
sti poškodb. Na prvem sta namreč smučanje in 
nogomet.
Boks nam je predstavil s krajšim posnetkom, s 
pomočjo katerega nam je prikazal podrobnosti 
boksarskega treninga.
Na koncu smo se z Dejanom fotografirali in 
poslovili ter mu zaželeli še mnogo uspehov v 
njegovi športni karieri in zasebnem življenju.

Andrej Sterniša, 9. a

Tekmovanje Male sive celice
V torek, 2. 10. 2007, smo se učenci sedmih 
razredov naše šole odpravili na tekmovanje Male 
sive celice v Maribor. Tekmovanje je potekalo na 
OŠ Tabor II . Razdeljeni smo bili v dve skupi-
ni. V eni skupini smo bili: Ina P., Domen H. in 
Barbara B. V drugi skupini pa Matija D., Rok P. in 
Aljaž P. Tekmovanja se je udeležilo 79 osnovnih 
šol, tekmovalo pa je približno 300 učencev. Tako 
je bila konkurenca zelo velika. Vprašaja so bila 
zelo raznolika in pestra, pa tudi dokaj zahtevna. 
List s vprašanji smo rešili presenetljivo hitro. 
Potem smo počakali na razglasitev skupin, ki so 
se uvrstile v finale. To so bile 4 skupine, od tega 

dve s Ptuja in dve iz Maribora. Skupini naše šole 
sta dosegli odlično 15. mesto in 48. mesto. Vsi 
smo se zelo izkazali, zato smo se zadovoljni vrnili 
domov.

Ina Pivljakovič, 7. b

Tekmovanje iz sladkorne
bolezni
V petek, 19.10.2007, je na naši šoli potekalo 
tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Tek-
movalo je veliko učencev, vendar nobenemu se ni 
uspelo uvrstiti na državno tekmovanje. Mentorica 
je bila Irena Fišer.

Barbara Babič, 9. a

Šolsko tekmovanje iz znanja 
biologije
V sredo, 17.10.2007, je na naši šoli potekalo tek-
movanje iz znanja o vodnih rastlinah. Tukaj smo 
učenci dosegli boljše rezultate, saj smo osvojili tri 
bronasta priznanja. Mentorica je prav tako bila 
Irena Fišer.

Barbara Babič, 9. a

Šolski kros
V sredo, 3. oktobra 2007, smo imeli športni dan. 
Osnovnošolci smo se udeležili že tradicionalnega 
krosa. Bilo je zelo pestro in tekmovalno, vendar 
smo na koncu vsi bili veseli in dobre volje, da 
je za nami. Pa si preberite, kaj sta o tekmovanju 
povedala dva izmed tekmovalcev.

Žan Petrič
Kako se počutiš zdaj, ko si na cilj pritekel prvi?
Počutim se v redu.

Na štartu krosa – 9. razred fantje.
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Si se za letošnji kros kaj pripravljal?
Da, segreval sem se tedensko enkrat na dan.

Kakšna so bila tvoja pričakovanja?
Pričakoval sem, da bom prvi.

Miha Bračko
Kašna so pred krosom bila tvoja pričakovanja?
Že pred krosom sem bil prepričan, da bom zma-
gal.

Se ti je proga zdela naporna ali pa enostavna?
Proga se mi ni zdela naporna.

Kakšne so bile priprave za tekmovanje?
Štirikrat na teden smo v Mariboru imeli nogome-
tni trening in še dodatne priprave doma.

Andrej Sterniša, 9. a

Rezultati šolskega krosa
9. a (fantje):
1. mesto – Tadej Caf  (3.34)
2. mesto – Jožef  Zorko (4.32)
3. mesto – Andrej Sterniša (4.48)

9. a (dekleta):
1. mesto – Iris Štraus (5.07)
2. mesto – Tjaša Balaj (5.12)
3. mesto – Barbara Sužnik (5.41)

9. b (fantje):
1. mesto – Slanič Simon (3.39)
2. mesto – Breznik Simon (3.42)
3. mesto – Brdnik Gregor (5.41)

9. b (dekleta):
1. mesto – Petra Čeh (4.43)
2. mesto – Katja Domanjko (5.32)
3. mesto – Valentina Trinkaus (5.30)

8. a (fantje):
1. mesto – Uroš Fras (3.43)
2. mesto – Tomaž Mesarec (4.19)
3. mesto – Tadej Fras (4.23)

8. a (dekleta):
1. mesto – Saška Kolarič (3.54)
2. mesto – Larisa Trinkaus (4.34)
3. mesto – Kaja Tuš (4.50)

7. b (fantje):
1. mesto – Tomi Tuš (3.35)

2. mesto – Žiga Živko (4.08)
3. mesto – David Šilec (4.10)

7. b (dekleta):
1. mesto – Ina Pivljakovič (4.16)
2. mesto – Barbara Krajnc (4.18)
3. mesto – Tamara Arcet (4.46)

7. a (fantje):
1. mesto – Matija Damiš (4.17)
2. mesto – Alex Grajfoner (4.22)
3. mesto – David Brunčič (4.34)

7. a (dekleta):
1. mesto – Marilena Agapito (5.06)
2. mesto – Barbara Bašl (5.10)
3. mesto – Klavdija Vogrin (5.46)

5. a (fantje):
1. mesto – Žan Petrič (2.25)
2. mesto – Aljaž Sternad (2.30)
3. mesto – Klemen Škof  (2.33)

5. a (dekleta):
1. mesto – Špela Grajfoner (2.33)
2. mesto – Valentina Slanič (2.45)
3. mesto – Rebeka Šnofl (2.48)

5. b (fantje):
1. mesto – Miha Bračko (2.23)
2. mesto – Alex Fras (2.25)
3. mesto – Daniel Hegedič (2.37)

5. b (dekleta):
1. mesto – Valentina Tuš (2.22)
2. mesto – Lucija Zorec (2.27)
3. mesto – Vivien Meško (2.42)

4. a (fantje):
1. mesto – Borut Slanič (2.28)
2. mesto – Matjaž Golob (2.35)
3. mesto – Blaž Turk (2.44)

4. a (dekleta):
1. mesto – Valentina Ploj (2.40)
2. mesto – Jasmina Krajnc (2.41)
3. mesto – Ines Korošec (2.47)

5. a/8 (fantje):
1. mesto – Tilen Mesarec (2.37)
2. mesto – Gregor Novak (2.39)
3. mesto – David Malek (2.43)



stran 5

26. oktober 2007

5. a/8 (dekleta):
1. mesto – Maja Rojs (2.25)
2. mesto – Patricija Polič (2.55)
3. mesto – Katja Rašl (3.08)

Skupno najboljši v teku na 1000 m:
1. mesto – Tadej Caf  (3.34) – 9. a
2. mesto – Tomi Tuš (3.35) – 7. b
3. mesto – Simon Slanič (3.39) – 9. b

1. mesto – Saška Kolarič (3.54) – 8. a
2. mesto – Ina Pivljakovič (4.16) – 7. b
3. mesto – Barbara Krajnc (4.18) – 7. b

Skupno najboljši v teku na 600 m:
1. mesto – Miha Bračko (2.23) – 5. b
2. mesto – Žan Petrič (2.25) – 5. a
                 Alex Fras (2.25) – 5. b
3. mesto – Borut Slanič (2.28) – 4. a

1. mesto – Valentina Tuš (2.22) - 5. b
2. mesto – Maja Rojs (2.25) – 5. a/8
3. mesto – Lucija Zorec (2.27) – 5. b

Petra Cvikl Marušič

Občinski jesenski kros

V začetku oktobra je bil na Poljanah v Mariboru 
občinski jesenski kros. To je bilo prvo tekaško 
tekmovanje v letošnjem šolskem letu. Udeležili so 
se ga sledeči učenci in dosegli kar dobre rezultate:

mini pionirke C, letnik 1996, 500 m: Maja •	
Rojs: 5. mesto
mini pionirke B, letnik 1997, 500 m: Valentina •	
Tuš: 7. mesto, Špela Grajfoner: 4. mesto
mini pionirji B, letnik 1997, 500 m: Miha •	
Bračko: 13. mesto
mlajše pionirke B, letnik 1994, 1000 m: Saška •	
Kolarič: 4. mesto
starejše pionirke A, letnik 1993, 1000 m: Bar-•	

bara Babič: 3. mesto
starejši pionirji A, letnik 1993, 1000 m: Tadej •	
Caf: 4. mesto

Petra Cvikl Marušič

Atletska olimpiada mladih

V torek, 16. 10. 2007 pa se je na atletskem stadio-
nu na Poljanah odvijala atletska olimpiada mladih. 
Prijavljenih je bilo 550 učencev iz 34 osnovnih 
šol. Učenci naše šole so se dobro odrezali in 
domov spet prinesli eno medaljo. Saška Kolarič 
je namreč v teku na 300 m z lahkoto premagala 
vso konkurenco deklic letnika 1993/94. Tadej 
Caf  pa se je v teku na 60 m v konkurenci dečkov 
letnik 1993/94 uvrstil v finale in s časom 8.30 s 
med 28 tekmovalci osvojil 6. mesto. Tudi Matija 
Damiš se je v mlajši konkurenci dečkov letnik 
1995/96 v teku na 60 m uvrstil v finale in izmed 
skupno 30 tekačev osvojil 7. mesto. Medalja pa 
je za las (0,3 s) ušla Tomiju Tušu v teku na 600 m 
v konkurenci dečkov letnik 1995/96, ki je tako 
izmed 29 tekačev osvojil 4. mesto. Prvič pa se je 
na takem tekmovanju v metu žogice v konkurenci 
dečkov 1993/94 preizkusil Tomaž Mesarec in 
izmed 36. tekmovalcev osvojil 29. mesto.

Petra Cvikl Marušič

Razstava malih živali
Z razredom smo odšli na razstavo malih živali. 
Zjutraj smo se zbrali v šoli. Po malici smo vzeli 
svoje strani in odšli na avtobusno postajo. Odpel-
jali smo se v Maribor na razstavo malih živali. 
Pri vhodu smo kupili vstopnice, nato so nas 
fotografirali, saj smo bili prvi gostje. Videli smo 
veliko živali: morske prašičke, kuščarje, kobilice, 
gosi, race, ribe. Najbolj všeč so mi bili zajci, ker 
jih imamo doma in so mi lepe živali. Po ogledu 
razstave smo se vrnili nazaj v šolo.

Tinkara Sternad, 3. a

AKTUALNO
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Jahanje
Moj najljubši šport je jahanje. Če hočeš obvla-
dati jahanje, moraš redno obiskovati treninge. 
Za varno jahanje potrebujemo ustrezno konjsko 
opremo, in sicer podsedelnico, podsedelni pas, 
sedlo, uzdo, vajeti, ščitnike, nosnik in madrigal. 
Tudi jahač mora imeti svojo opremo: jahalne 
hlače, jahalne čevlje oz. škornje, čelado, rokavice, 
bič. Jahamo hod, kas in galop. Po treningu konja 
pohvalimo in mu za nagrado podarimo konjske 
brikete. Konja hranimo trikrat na dan. Konji so 
tudi zelo lepe živali.

Katja Fištravec, 8. a

Umiranje gozdov
Gozd je naš edini naravni ekosistem!

1. Vzroki
izpušni plini iz tovarn, avtomobilov, gospo-•	
dinjstev …
kisli dež•	
suša•	
požari•	
pretirano izsekavanje•	

2. Znaki
rumenenje in odpadanje iglic•	
redke krošnje dreves•	
odstopanje lubja•	
zviti listi•	
drevo se posuši•	

3. Varovanje
filtri•	
uporabljamo manj avtomobilov•	
vožnja s kolesom, skirojem, rolerji, gremo •	
peš ...
varčevanje z energijo•	
ločevanje odpadkov•	
recikliranje•	
ne kurimo v naravi.•	

Špela Ekselenski, 7. b
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Čudežna knjiga
Nekega sončnega jutra sem vstal iz postelje in si 
pripravil zajtrk, ko sem se najedel, mi je mama 
prišla povedat, da ji naj grem na podstrešje po 
orehe, saj bo pekla gibanico.
Odprl sem vrata podstrešja in se povzpel po sto-
pnicah. Vstopil sem v temno sobo, kjer so ležali 
orehi. Pogledal sem naokrog in zagledal staro 
skrinjo. Stopil sem do nje in jo poskusil odpreti. 
Vendar zaman, skrinja je bila zaklenjena. Iz žepa 
sem vzel nož in z njim odprl skrinjo. V njej je bila 
zaprašena knjiga. Odprl sem jo in naenkrat je bilo 
okrog mene vse zeleno, rasle so palme in slišal 
sem čudne zvoke živali. Takoj zatem je iz grmovja 
predme skočil lev, splezal sem na prvo palmo, saj 
me je bilo tako strah, da sem skoraj umrl. Naen-
krat pa pogledam navzdol in slišim govoriti leva: 
»Hitro pridi dol, saj se približuje nevarnost, tukaj 
straši ogromen velikan.« Presenečen sem gledal 
vanj in nisem mogel verjeti, da lev govori. Nato 
sem prišel k sebi in mu odgovoril, da prihajam. 
Peljal me je k svojim prijateljem in videl sem, da 
vsi govorijo o velikanu. Zatem zaslišim močan 
hrup in trušč. Živali mi pojasnijo, da je to mogoč-
ni velikan.  Ni nam bilo pomoči, soočiti smo se 
morali z velikanom in si rešiti kožo. Velikan je s 
seboj privlekel temne oblake, toda naenkrat je ob-
stal. Videli smo, kako se manjša njegova velikost, 
na koncu je bila še samo njegova glava in slišati je 
bilo nekaj krikov. Ti kriki so bili strašni, klical je 
na pomoč in mi smo stopili predenj in mu rekli: 
»Če ne boš več ustrahoval nas in drugih živali, te 
izpustimo, drugače boš za vedno ostal zakopan 
v zemlji.« Obljubil je, da bo odšel za vedno in jih 
pustil na miru. Jaz pa sem se zahvalil za vse in 
odšel domov. Izstopil sem iz knjige in jo vrnil v 
skrinjo.
Mami sem rekel, da sem orehe pozabil. Tako se je 
vse srečno končalo.

Nejc Krajnc, 7. b

Kdo je kdo?
Jaz sem Karin
in rada se hvalim.

Moja sestrična Rebeka v
zadregi zardi kot opeka.

Dominik pred računalnikom sedi,
da kakšen igrice ne izpusti.

Primož rad balone meče
in zraven blebeče.

Ambrož po štirih pleza,
vedno prekratka mu je steza.

Mihael basira,
ker traktor ga ovira.

Karin Petko, 5. a

Dogodek, ki ga ne bom
pozabila nikoli
Bili smo v 3. razredu. In nekega dne nam je 
učiteljica povedala, da gremo v šolo v naravi. 
Šli smo v Zreče. Seveda smo bili vsi zelo veseli, 
saj bomo pet dni preživeli sami, le z učiteljico. 
Šli smo zjutraj okoli osme ure. Zbrali smo se na 
avtobusni postaji v Voličini. Nekateri starši so se 
prišli poslovit od nas. Ko smo se poslovili, smo šli 
na avtobus in pot nas je vodila v Zreče. Ko smo 
prispeli, smo vzeli prtljago in odšli do hišk, kjer 
smo bivali. Tam smo se namestili in si zbrali sobe. 
Z nami sta šla učitelj Robi Črnčec in učiteljica 
Meta Suhodolnik Seljak. V hiši sem bila s sošolko 
Anjo V., Natalijo K., Majo in z Jernejo. Sobe so 
bile zelo lepe. Vsako jutro pred zajtrkom smo 
šli na jutranji sprehod. Vsak dan smo imeli tudi 
ocenjevanje sob, zato smo jih skrbno pospravljali. 
Kopali smo se po zajtrku in po kosilu. Po kosilu Barbara Krajnc, 7. b

Anita Krajnc, 7. b



26. oktober 2007

stran 8

LITERARNE STRANI

smo se tudi učili in počivali. Zadnji dan smo po 
kosilu dobili torto. Šli smo tudi v trgovino, kjer 
si je lahko vsak nekaj kupil. Potem smo se veseli 
vrnili domov polni lepih doživetij in spominov, ki 
se jih bom vedno spominjala.

Nuša Ornik, 8. a 

Postala sem buča
Nekega dne sem na polju videla bučo velikanko. 
Tako mi je bila všeč, da sem jo kar pojedla. Bila 
je zelo okusna. Čez nekaj časa pa sem se sama 
začela spreminjati v bučo. Rasla sem, tako da sem 
bila največja in najlepša buča na polju. Vsi so mi 
zavidali mojo lepoto. Čez nekaj dni pa sem se 
naveličala biti buča, saj so me vsi hodili občudo-
vat. Nekega jutra pa je mimo prišla lačna srna. Z 
zobmi me je ugriznila in spet sem postala punčka. 
Srna pa se je spremenila v bučo. Sedaj se vsak dan 
sprašujem, kdo je pred mano postal buča.

Larisa Murko, 4. a

V sredo sem se z mamo odpravil v knjižnico. Na-
šel sem knjigo z naslovom »Kako postati buča?«. 
Ko sem prišel domov, sem jo začel brati. V njej 
je pisalo, kako narediti napitek, ki te spremeni v 
bučo. V vrelo vodo sem vrgel ptičja krila, lisičjo 
dlako, kuščarjevo kožo in bučna semena. Vse 
skupaj sem popil, a nič se ni zgodilo. Zjutraj, ko 
sem se zbudil, je nekaj zaropotalo in znašel sem 
se na tleh. Pogledal sem se v ogledalo in zagledal 
sem bučo. Tako sem postal buča.

Nino Kegl, 4. a

Bilo je lepo sončno jutro. Vstala sem iz postelje in 
odšla v kopalnico. Ko sem se pogledala v ogleda-
lo, sem zagledala veliko bučo. Bila je zelene barve 

in imela je rumene lise. Zakričala sem: »Joj, kje so 
pa moje oči in moja usta?« Nisem mogla verjeti, 
da se mojega vratu drži velika buča, in ne moj 
obraz. V grozi sem stekla iz hiše. Za seboj sem 
slišala smeh in krike: »Ha, ha, ha, kakšna pa si?« 
Zbežala sem v mesto. Tam sem videla kumarice, 
ki so bile še grše od mene. Z njimi sem se veselila 
in hodila po mestu. Vsi ljudje, ki so se nam sme-
jali, kmalu niso imeli kaj za jesti. Kumaricam in 
meni se je namreč pridružila še vsa ostala zelenja-
va. Na koncu smo se mi smejali njim. 
»Tjaša, zbudi se!« odprla sem oči in zagledala 
mamin obraz ter z veseljem ugotovila, da so vse 
to bile le sanje.

Tjaša Čeh, 4. a

Ko pade mrak
Zvečer, ko je mrak, gledam televizijo. Lepo mi 
je, če sem sama, ker lahko delam, kar želim. Ko 
je mrak tudi pospravljam, igram računalnik in se 
igram s sestro.

Tadeja Bašl, 4. a

Ko nastopi mrak, se skrijem pod odejo. K sebi 
stisnem delfinčka Pepija. Mamica me pride objet 
in mi da poljubček, tako lahko zaspim. Včasih 
sanjam, kako lep dan je za mano.

Jasmina Krajnc, 4. a
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Aleksander Grajfoner, 7. a
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Spet prišla je k nam jesen, 
vsa v škrlat odeta ...

Tudi v naš vrtec je 
prišla jesen v svojih 
škrlatnih barvah. 
Obdarila nas je s 
plodovi, sadeži in 
sončnimi dnevi.

Njen prihod smo 
praznovali skupaj s starši na kostanjevem pikniku. 
Pripravili smo ustvarjalne delavnice z naravnimi 
materia- li. Pod 

spretnimi 
rokami 
staršev in 
otrok so 
nastajali 
možički, 
ki smo jih 
poime-
novali 
kar »Ko-
ruzniki«.

Vse 
pridne 
ustvar-
jalce 
smo po-
gostili s 
pečenimi 
kostanji, 
sadjem in 
sokovi.

Ker nam sadja ni uspelo pojesti, smo si pripravili 
ozimnico. Skuhali smo marmelado. Pa ne le me-
šano marmelado, kot so jo pripravile živali v neki 
zgodbici . Rezali smo, tehtali in mešali, nato pa 
kozarce napolnili z marmeladami 
raz-
lič-
nih 
oku-
sov:
Po-
skrbeli 
smo 
tudi 
za to, 
da so 

marmelade pod blagovno znamko SONČEK 
prikupne na prvi pogled in zelo okusne.
Sladkali pa se bomo sami!

Ob mednarodnem TEDNU OTROKA se je 
veliko dogajalo.

Jesenski 
kros z 
Damjanom 
– pokazali 
smo, da 
smo pravi 
športniki !

Obiskal 
nas je tudi 
policist. 
Spoznali 
smo nje-
govo delo. 
Največji 
užitek je 
bilo razi-
skovanje 
policijskega 
avtomobi-
la in vseh 
policijskih 
pripomočkov.

V 
Kul-
tur-
nem 
domu 
Voli-
čina 
smo si 
ogledali 
lutkov-

no igrico 
Žogica Nogica.

Prihoda gospe Darinke 
Čobec smo bili zelo veseli in 
kot vedno nas je navdušila s 
čudovito pravljico Mali ježek.

Lep jesenski pozdrav.
»Sončki« s Klavdijo in Jelko
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Na filmskem platnu

Komedijo 
Super hudo je 
režiral Greg 
Mottola. V 
njem pa igrajo 
Jonah Hill, 
Michael Cera, 
Christopher 
Mintz Plasse,
Zgodba govori 
o razposajenih 
mladeničih, 
Sethu in Eva-
nu, ki želita na 
maturantski 
zabavi končno 
izgubiti nedolžnost. Ker nista posebej privlačna, 
se želita dekletom prikupiti, zato se po pomoč 
obrneta na čudaškega prijatelja Fogella. Načrt 
propade, in medtem ko se je Fogell prisiljen po-
dati na divjo nočno avanturo z neuravnovešenima 

policistoma, skušata Seth in Evan na vsak način 
priti do alkohola, kar sproži verigo nenavadnih in 
pogosto bolečih, toda hkrati sila zabavnih nesreč.

Super huda igralca

Jonah Hill (Seth) je začel kot komik nastopati 
v baru Black & White v New Yorku. Njegov 
prvi film je bil I Heart Huckabees z Dustinom 
Hoffmanom in Lilly Tomlin. Sledila sta Štiridese-
tletni devičnik in Klik .

Michael Cera (Evan) je najbolj znan po upo-
dobitvi Georga-Michaela Blutha v nadaljevanki 
Arrested Development. Posnel je filme Juno, 
Parental Guidance Suggested, Confessions of  
a Dangerous Mind (Izpovedi nevarnega uma), 
Frequency (Prava frekvenca). Videli pa smo ga 
tudi v televizijskih nanizankah Tim and Eric 
Awesome Show, Great Job, Tom Goes to the 
Mayor …

Katja Domajnko, 9. b

1

2

3

4

5

8

7

6

9

1. Katero drevo stoji pred našo šolo?
2. Kaj vidimo, če zvečer pogledamo v nebo?
3. Zemlja kroži okrog __________.
4. Letni čas v katerem je močan veter in dežuje?
5. Kako se imenuje ta znak: =

6. Ob božiču postavimo božično _________.
7. Katerega meseca se začne jesen? 23._______.
8. Kako se imenuje prebivalec Turčije?
9. Zapiši najslabšo oceno (Zu, u in ...)

Blaž Mesarec in Nejc Krajnc, 7. b

Križanka





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

Ivan Sivec: Kako sem postal slaven
Priročnik za nadarjene pisatelje in bralce

Pisatelj Ivan Sivec se je odločil, da bo postal 
slaven . Še prej pa se je moral odločiti, na kate-
rem področju želi slave. S prijateljevo pomočjo 
je padla prva odločitev – televizija! Lahko bi se 
preizkusil v kakšnem slovenskem filmu. Ali pa 
bi bil športni komentator. Seveda bi bilo to zelo 
težko, ker se narava z njim ni posebno potrudi-
la. Ženskam je vse to lažje, ker je pri njih naj-
pomembnejše, da imajo lepo postavo in da so 
blondinke, vseeno ali so naravne ali umetne. Ko 
je sprevidel, da to ne bo mogoče, se je odločil, da 
bo slikar. Ker pa ni posebno dobro ločil barv, je 
to odločitev kmalu zavrgel. Da bi se dokopal do 
slave, se je preizkusil kot kipar. Pri kmetu sta naje-
la traktor, prijatelj pa mu je tja pripeljala kot skalo 
velik kamen. Preden je odšel, mu je rekel, da mu 
sedaj res ne more spodleteti. In vendar mu je. Ker 
pa nista hotela razočarati kmeta, sta rekla, da ima 
ta prostor zemeljsko sevanje. Zdaj pa prihajajo tja 
ljudje iz vse Slovenije in tudi zamejstva. Naslednja 
odločitev je bila postati pesnik. Najprej je preučil 
način pesnjenja Prešerna. Ugotovil je, da se je 
vse rimalo na bal. »Sem dolgo upal in se bal …« 
Če pa to že ni šlo, pa se je vse rimalo na značilni 
slovenski »i«. Srce je prazno, srečno nii, nazaj siii 
up in strah želiii.« Seveda se tudi kot pesnik ni 
posebno izkazal. Napisal je le dva verza:
»Moj pes in jaz,
vsak ima svoj obraz …«

Ker pa tudi na področju pesništva ni doživel po-
sebnega uspeha, se je odločil, da bo pisatelj.
Če imate tudi vi želje postati pisatelj si prebe-
rite, kakšne ovire vas čakajo na poti do slave in 
uspeha.

Špela Ekselenski, 7. b

Knjiga meseca oktobra


