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št. 93, naklada 300 izvodov

V petek, 8. februarja 2008, je naša sodelavka, profesorica Petra Caf, na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku, ki 
je bila v dvorani v kulturnem domu v Jurovskem Dolu prejela priznanje za gledališko dejavnost in ustvarjalno delo z mladi-
mi. Priznanje ji je podelila Marija Šauperl, predsednica Zveze kulturnih društev Slovenskih goric.

( foto: Foto Tone)
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AKTUALNO

Poročilo ob zaključku I. redovalne-
ga obdobja

Šolsko leto 2007/08 smo začeli v ponedeljek, 3. 9. 
2007. Šolo je tega dne začelo obiskovati 224 učencev, ker 
pa se je učenka iz 7. a razreda prešolala, ob zaključku I. 
ocenjevalnega obdobja šolo obiskuje 223 učencev v 12 
oddelkih.

V vrtec je bilo 3. septembra vključenih 44 otrok, in 
sicer 24 v enoti Voličina ter 19 v enoti Selce. Od 1. okto-
bra naprej smo vpisali 3 otroke v vrtec Selce, od začetka 
novembra še enega, od začetka januarja pa je zasedeno še 
zadnje prosto mesto, tako da sta obe enoti trenutno polno 
zasedeni, saj je v vsaki 24 otrok.

V torek, 18. 9. 2008, smo organizirali roditeljski se-
stanek, na katerem je ga. Alenka Seršen Fras, univ. dipl. 
psihologinja iz Svetovalnega centra Maribor izvedla pre-
davanje Pomoč otrokom pri učenju doma. V mesecu no-
vembru je g. Heliodor Cvetko izvedel predavanje za starše 
otrok iz vrtca in I. triade na temo Skrivnosti učinkovite 
vzgoje.

Pripravništvo so opravljali: Sabina Bratuša (ZGO-
GEO), Dani Sajtl (računalništvo – poučevanje izbirnih 
predmetov iz računalništva) in Andreja Preložnik (delo 
v vrtcu). Obvezno pedagoško prakso v vrtcu Selce opra-
vljajo Sabina Domjan in Klavdija Vohl in v vrtcu Voličina 
Tina Brunčič.

Šola za ravnatelje je povabila tim Mreže učečih se šol 
II, in sicer tim za Strategije za zmanjševanje nasilja, da se 
udeleži 2. mednarodne konference Za mirno vzgojo, ki je 
bila 20. 11. 2007 na Univerzi Alpe-Adria v Celovcu. Delo 
je predstavila Irena Zgaga, spremljali pa smo jo še Silva 
Potočnik, Alojzija Rožman, Zdenka Ekselenski – članice 
tima in Anton Goznik.

Delo v I. ocenjevalnem obdobju je v šoli in vrtcu po-
tekalo nemoteno in brez večjih problemov. Dobro so se v 
šolo vključili učenci 1. razreda, prav tako pa tudi novinci 
v enotah vrtca. V 1. ocenjevalnem obdobju smo izvedli 
tudi planirane govorilne ure tako v šoli kot tudi v vrtcu. V 
prvem ocenjevalnem obdobju je 8 učencev takih, ki niso 
dosegli minimalnih standardov znanja, in sicer pri MAT 
(6), FIZ (2), TJA (2), ZGO (1) in KEM (1).

Od 223 učencev je bilo uspešnih 215 ali 96,41 %, 8 
učencev ali 3,59 % ni bilo uspešnih. V primerjavi z lan-
skim letom se je uspeh ob zaključku 1. redovalnega obdo-
bja kar precej izboljšal, saj je bilo 12 učencev neuspešnih 
pri 23 predmetih. Posebni dnevi so bili realizirani po pro-
gramu. Obisk učencev pri pouku je zadovoljiv. V večini 
primerov so učenci izostajali od pouka zaradi bolezni.

Ravnatelj

Smučarska šola v naravi

Učenci 5. a osemletke in 8. razreda so se od 4. 2. do 7. 
2. 2008 udeležili zimske smučarske šole v naravi. Zaradi 
obnove Doma CŠOD Planinka na Pohorju so bivali v 

ptujskem CŠOD.
Nekateri starši 8. razreda ste na roditeljskem sestan-

ku, ki ga je organizirala šola v petek, 1. februarja 2008, 
po proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, izrazili 
pomisleke in na nek način nasprotovanje izvedbi oz. biva-
nju otrok v ptujskem CŠOD. Kot sem že povedal na ro-
diteljskem sestanku, smo vas z dopisom v ponedeljek, 28. 
1. 2008, obvestili o spremembi in o razlogih, zakaj bodo 
učenci bivali na Ptuju in hkrati tudi o tem, da se stroški 
za starše zaradi dodatnih prevozov iz Ptuja na Pohorje ne 
bodo povečali.

Iz obeh razredov se je 29 učencev udeležilo zimske 
šole v naravi. V ponedeljek, 11. 2. 2008, smo 26 učencev 
vprašali, ali so bili zadovoljni z organizacijo, bivanjem in 
preživljanjem že omenjene šole v naravi.

V tabeli so lahko obkrožili in na ta način ocenili, kako 
so bili zadovoljni z izpeljavo zimske smučarske šole v nara-
vi, ki so se je udeležili. Na izbiro so učenci imeli 5 možno-
sti (sem zelo zadovoljen – 5, sem zadovoljen – 4, nisem 
niti zadovoljen niti nezadovoljen – 3, sem nezadovoljen 
– 2 in sem zelo nezadovoljen – 1). Povprečna ocena vseh 
26 učencev je 4,50, torej ravno v sredini, da so z izpeljano 
šolo v naravi bili zadovoljni oz. zelo zadovoljni. Le dva 
učenca sta šolo v naravi ocenila s 3 točkami, to pomeni, da 
nista bila niti zadovoljna niti nezadovoljna, 15 učencev 
oz. učenk je bilo zelo zadovoljnih.

Ravnatelj

Izgradnja prizidka in vrtca pri OŠ 
Voličina

Kot ste verjetno obveščeni je Občina Lenart kandi-
dirala z investicijo pri OŠ Voličina na razpis Urada za 
investicije pri Ministrstvu za šolstvo in šport. O tem je 
zbranim spregovoril tudi minister za šolstvo in šport, dr. 
Milan Zver, ko nas je obiskal na zaključni oz. XV. prire-
ditvi ob 250-letnici organiziranega šolstva v Voličini. Na 
spletnih straneh ministrstva je objavljen končni priorite-
tni vrstni red investicij. Občina Lenart se je z investici-
jo pri OŠ Voličina uvrstila na 12. mesto, to pomeni, da 
bomo še letos začeli z izgradnjo prizidka in vrtca. Če nam 
bodo »vetrovi« naklonjeni in bomo pravilno nastavili 
jadra, naj bi 1. 9. 2009 otroci začeli obiskovati prostore 
v novem vrtcu v Voličini. Investicija pa naj bi bila z vsemi 
preureditvami prostorov v šoli končana leta 2010.

Ravnatelj
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Obvestilo ekošole Voličina

Spoštovani šolarji in 
krajani KS Voličina!

Vabimo vas k ponov-
nem sodelovanju v akciji 
zbiranja odpadne karton-
ske embalaže za tekoča ži-
vila (embalaža Tetra Pak).

Namen akcije:
zmanjšati količino mešanih komunalnih odpad-•	
kov;
spoznavati pravilne in prijazne načine ravnanja z •	
odpadno embalažo (recikliranje).

Projekt poteka od 3. marca do 30. maja 2008.

Kaj zbiramo?
Odpadno kartonsko embalažo za mleko in sadne so-

kove.

Način sodelovanja:
šolarji bodo brezplačno prejeli kartonske škatle •	
za zlaganje zbrane odpadne embalaže;
preden odpadno embalažo vložite v zaboj, jo oči-•	
stite in dobro stisnite;
v šolo otroci prinesejo polne škatle, ki jih morajo •	
ustrezno označiti (razred, število zbranih koma-
dov); oddajo jih pri vodji projekta;
v kolikor ni na razpolago dovolj kartonskih ška-•	
tel, lahko prinesejo zbrano v vrečki;
prevzem polnih paketov izvede podjetje Sauber-•	
macher Slovenija;
šola, ki bo napolnila največ paketov, si bo prislu-•	
žila nagrado.

Vabljeni k sodelovanju!
Vodja projekta Regina Dobaja

Divja odlagališča v našem okolju

Za ohranitev našega okolja je zelo pomembno, da vsi 
gospodarno ravnamo z odpadki.

Številna črna odlagališča nevarnih in okolju neprija-
znih odpadkov predstavljajo velik problem za okolje in 
zdravje ljudi. Odločila sem se, da poiščemo in odstranimo 
taka odlagališča.

Kot učiteljica se zavedam, da moramo začeti ozave-
ščati otroke že ob vključitvi v vrtec in delo nadaljevati 
skozi vso izobraževanje v osnovni šoli. Največji uspeh bo, 
če bomo dosegli tako ozaveščenost, da bo imel otrok lep 
odnos do okolja in bo aktivno sodeloval v najrazličnejših 
akcijah.

Naš cilj je: čisto okolje za prihodnost otrok.

Predstavitev projekta

Učenci so dobili nalogo, naj v neposredni okolici nji-
hovih domov poiščejo divja odlagališča in jih evidentirajo  
(avtomobilske pnevmatike, železo, bela tehnika, avtomo-
bili, akumulatorji, pločevinke … ).

Zbrali smo okvirno število, velikost in lokacije črnih 
odlagališč. Našli smo jih 14.

Učenci samostojno pripravijo članke, v katerih pred-
stavijo nevarne in okolju neprijazne odpadke, vključno z 
azbestnimi ploščami. Predstavijo jih pri pouku tehnike in 
tehnologije.

Sestavila sem anketo, s pomočjo katere sem želela pri-
dobiti nekaj podatkov.

Razveselil nas je podatek, da se kar 68 % anketiranih 
želi vključiti v akcijo čiščenja. Menim, da moramo to iz-
koristiti.

Lokalni skupnosti sem predstavila podatke o popisa-
nih divjih odlagališčih in predlagala skupno akcijo. Pod-
prli so me in dogovorili smo se za izvedbo skupne očišče-
valne akcije v mesecu marcu.

Z učenci in starši smo se dogovorili o izvedbi skupne 
akcije. Starši bodo sodelovali s prevozi in hrano. Po kon-
čani akciji so predlagali družabno srečanje.

Predstavitev rezultatov ankete

V anketi je sodelovalo 105 anketirancev. Nekaj infor-
mativnih podatkov iz ankete.

Dobili smo pomembno informacijo, da 33 % anketi-
rancev potrebuje več informacij o ločenem zbiranju od-
padkov. Naše okolje je podeželsko. Prebivalci večinoma 
bivajo na svoji zemlji, a kljub temu 41 % anketirancev 
nima urejenega prostora za kompostiranje. Ljudje prema-
lo vedo, kaj spada in kaj ne med kompost.

Velik problem predstavlja sežiganje odpadkov. Te še 
vedno raje sežigamo kot pa kompostiramo. Samo 24 % 
anketiranih je zapisalo, da jih nikoli ne sežiga.

Samo 12 % anketiranih ni opazilo divjih odlagališč. 
Kar 41 %  anketiranih pa jih je opazilo celo več.

Ekokoordinatorica Irena Pernat
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Naj športniki meseca februarja

Sem Alex Fras učenec 5. 
b razreda. Stanujem v Čr-
mljenšaku 24 a. Zelo rad 
se ukvarjam z vsemi športi. 
Treniram smučarske skoke za 
ŠD Jablance. Osvojil sem 11 
pokalov in kar nekaj medalj 
ter diplom. Tekmujem tudi 
v Avstriji in na Madžarskem. 
Veselim se vsakega osvojene-
ga mesta.

Sem Miha Bračko učenec 
5. b razreda. Stanujem v Sp. 
Voličini. Zelo rad se ukvar-
jam s športom, saj treniram  
nogomet pri nogometni šoli 
Maribor. Največji uspeh sem 
doživel, ko sem na turnirju 
dobil pokal za najboljšega 
žonglerja. Zgledujem se po 
velikih nogometnih zvezdah 
kot sta Zidane in Zahovič.

Sem Aljaž Sternad in ži-
vim v Selcah. Obiskujem 5. 
a. Rad imam šport. Treniram 
judo in plavanje. Judo treni-
ram 2 leti v Judo klubu Du-
plek dva krat na teden. Imam 
rumeni pas. Do sedaj sem 
osvojil 6 medalj. Plavanje 
treniram 2 leti v plavalnem 
klubu na Ptuju dva krat na 
teden. Plavati znam tri pla-
valne tehnike: prsno, kravl in 
hrbtno. Najraje plavam kravl. Zelo uživam v športu.

Špela Grajfoner je aktiv-
na enajstletnica, ki obiskuje 
5. a. Na šolskem krosu vedno 
z lahkoto premaga vse svoje 
sošolke. Pri določeni športni 
dejavnosti se vedno bojuje za 
svojo ekipo in dobro prenaša 
poraze, ki jih seveda ni veli-
ko. Spoštuje odločitve dru-
gih in je potrpežljiva, kar je 
pri športu zelo pomembno. 
Pred kakšnimi posegi v igri, 
se vedno posvetuje s člani ekipe. Petice ji pri športni vzgo-
ji ne uidejo in tudi energije ji ne primanjkuje.

Saška Kurnik, 5. a

Turnir v malem nogometu

V soboto, 23. 2. 2008, smo se z ekipo iz Voličine od-
pravili na turnir malega nogometa v Benedikt. Na turnir-
ju je sodelovalo 8 ekip: Mura, Sv. Trojica, Lenart I, Lenart 
II, Benedikt I, Benedikt II, Voličina in Selce. Naša ekipa 
je igrala v zasedbi petih igralcev: Žiga Živko, Tadej Caf, 
Tomi Tuš, Nico Meško, Nejc Krajnc. Tekme so se igrale 
po sistemu 1 x 15 min. V vsaki skupini so bile 4 ekipe. 
Prvo uvrščeni ekipi iz vsake skupine sta napredovali v fi-
nale. Sodelovali smo tudi učenci OŠ Voličina, in sicer za 
ekipi FC Voličina in ŠD Selce. Naša ekipa FC Voličina 
se je uvrstila v finale in premagali smo NK Lenart II z 
rezultatom 2 : 1. Tako smo dosegli 1. mesto na turnirju. 
ŠD Selce je doseglo 5. mesto. Za osvojeno 1. mesto nas je 
picerija Vinska trta pogostila s picami in pijačo.

Tomi Tuš, 7. b

Počitniško kopanje

V petek smo se šli kopat v Fonatno. Ko sem prišela v 
bazen, sem si nadela podvodna očala. Nato sem šla plavat. 
Plavala in gledala sem pod vodo, skakala v vodo, v vodi 
sem delala prevale. Bilo je lepo in zelo sem uživala.

Nina Kocpek, 2. a

Zdrava prehrana

Na dan moramo imeti 5 obrokov: zajtrk, malico, ko-
silo, popoldansko malico in večerjo. Med temi so glavni 
obroki zajtrk, kosilo in večerja.

Zaradi nepravilnega prehranjevanja prihaja do raznih 
bolezni. Nezdravo je uživati mastno in sladko hrano. 
Zdravo je uživati dosti sadja, zelenjave in žitaric ter izdel-
kov iz žitaric. Na dan moramo spiti 1,6 l tekočine.

Klavdija Vogrin in Katja Pulko, 7. a

http://kulinarika.net/clanki/clanki.asp?ID=20
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Športni dan v Mariboru

V torek, 12. 2. 2008, smo se učenci od 5. do 9. razreda 
z dvema avtobusoma in enim kombijem odpravili proti 
Mariboru. Večino učencev smo odložili kar pred dvorano 
Tabor, kjer so se uro in pol urili na drsalkah. Nekateri so 
na drsališču blesteli, drugi pa so se raje oprijemali ograje. 
Preostali učenci so se udeležili smučanja in sankanja s poki 
na Mariborskem Pohorju. Bilo je zanimivo, ne smemo pa 
pozabiti, da je en pok pristal na smetišču. Po drsanju smo 
drsalci odšli na sprehod do Trikotne jase na Pohorju, kjer 
smo se za nekaj minut sončili ob adrenalinskem parku. 
Nato smo se vsi srečno vrnili v Voličino in verjamem, da 
nam bo ta športni dan ostal v lepem spominu.

Andrej Sterniša, 9. a

Potresi v Sloveniji

Ozemlje Slovenije spada po številu in moči potresov 
med aktivnejša območja, saj leži na potresno dejavnem 
južnem robu Evrazijske geotektonske plošče.

Na majh-
nem sloven-
skem prosto-
ru se stikajo 
tri regionalne 
geotektonske 
enote: na se-
veru in zaho-
du Alpe, na 
južnem, ju-
gozahodnem 
in osrednjem delu Dinaridi in na severovzhodu Panonski 
bazen. Razlog za nastajanje številnih šibkih, pa tudi moč-
nih potresov so v zapleteni geološki in tektonski zgradbi 
našega ozemlja, ki leži na manjši Jadranski plošči, stisnje-
ni med Afriško na jugu in Evrazijsko na severu. Jadran-
ska plošča se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca, kar 
povzroča predvsem na severni in vzhodni strani različna 
premikanja.

Potresno najnevarnej-
ša območja v Sloveniji so 
poleg ljubljanskega, kjer 
se je v preteklosti sprosti-
lo največ potresne energi-
je, še idrijsko, tolminsko 
in krško-brežiško obmo-
čje. Samo v 20. stoletju 
je nastalo pri nas več kot 
dvajset potresov, katerih 
največja intenziteta (moč 
potresa) je bila ali je pre-
segla 6. stopnjo po EMS.

Andrej Sterniša, 9. a

Zrak

Zrak je se-
stavljen iz več 
plinov. Največ 
je v zraku dušika 
in kisika, manjši 
del pa ga sesta-
vljajo ogljikov 
dioksid, vodna 
para in argon. 
Brez zraka ne 
bi mogli živeti. Brez posledic lahko ostanemo brez kisika 
do 5 minut. Zato je pomembno, kakšen zrak dihamo. V 
zraku se včasih pojavijo tudi druge snovi, te lahko škodijo 
živemu in neživemu svetu. Posledica njihove prisotnosti 
sta človekova dejavnost in naravni viri.

Katja Pulko in Klavdija Vogrin, 7. a

ZANIMALO NAS JE
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Žaba in kača

Žaba se je kopala v ribniku. Približala se ji je kača. 
Žaba je debelo pogledala, saj je zagledala kačo. Bilo jo je 
strah. Spremenila je barvo. Postala je modra. Kača se je 
prestrašila modre žabe in je raje odplavala.

Mihael Dobaja, 2. a

Rega in štorklja

Rega ni vedela, kaj bi počela. Premišljevala je, nena-
doma se je spomnila in odšla k ribniku. Tam je bila še štor-
klja. Rega se je tako ustrašila, da je postala modra. Skrila 
se je za grm. Čisto tiho je čakala, da je štorklja odletela. 
Rega je vesla skočila v vodo.

Matic Goznik, 2. a

Goska gre v gozd
Nekoč je živela goska. Nekega dne je šla v gozd. Dol-

go časa je hodila, ker ni našla nobene gobe, je bila lačna. 
Pogledala je za drevesa, toda nič. Ko je že skoraj obupala, 
je končno našla gobo. Skoraj jo je pohodila. Potem jo je 
pojedla in ni bila več lačna. Vsak dan je jedla gobe.

Tina Goznik, 3. a

Večerna pesem

Hodim in tavam,
se teme bojim,
v zvezde pogledam,
že v sobo zbežim.

Tam knjigo preberem,
se pomirim takoj,
v posteljo odpravim
in sladko zaspim.

Se sanjam predajam,
ko sladko jaz spim
in zjutraj se vstajam
z nasmehom v očeh.

Amadeja Brus, 3. a

Večerna pesem

Zvezde in luno opazujem,
lepo nebo občudujem.

Zvezdice bi rad prešel,
a ne vem, kje bi začel.

Jutri se bom bolj potrudil,
zvezdicam se bom spet čudil.

Tadej Tkalec, 3. a

Nico Meško, 8. r.

Andrej Sterniša, 9. a

Blaž Mesarec, 7. b

Katja Pulko, 7. a
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Nagajivi škrat

Pred davnimi časi je v Dolgih Njivah živel škrat po 
imenu Nagajivček. Ime je dobil po tem, ker je zelo rad na-
gajal ljudem.

Nekega dne se odloči, da bo ponagajal kmetu Krom-
pirjevcu. Kmet je cele dneve delal na polju in sadil krom-
pir. Ko je zrasel, ga je pobral in tako naprej. Nagajivček pa 
se je odločil, da bo kmetu vzel oziroma pobral iz zemlje 
krompir in v zemljo dal kamenje. Ker pa škratu ni nihče 
pomagal, je delal zelo dolgo. Čez čas spet pride kmet in 
začne pobirati krompir. Zelo je bil presenečen, ko je videl, 
da je namesto krompirja kamenje. Mislil si je, da na tem 
delu ni posadil krompirja, zato je pobiral naprej. Vendar 
nič. Škrat ga je opazoval in se mu smejal. Naenkrat pa 
kmet zasliši smejanje. Vendar nikogar ni videl. To je ja-
sno, saj je bil škrat zelo majhen, pa vseeno močan. Kmet je 
delal naprej, vendar je pazljivo poslušal. Bil je zelo jezen, 
saj ni imel pridelka. Škrat je mislil zbežati, pa ga je kmet 
opazil. Zaprl ga je v škatlo in ga nesel domov. Tudi krom-
pir je našel. Od takrat naprej škrat ni več nagajal, saj je 
moral delati pri kmetu Krompirjevcu.

Kmetje so bili zelo srečni, škrat pa niti malo.
Barbara Bašl, 7. a

Na obisku pri Robotniku

Pred davnimi časi sem izdelal vesoljsko plovilo, s kate-
rim sem odpotoval na tuji planet.

Bila je oblačna sobota. Obiskal sem Robotnika in nje-
gove domače živali. Živela sta na planetu Mars, vikend pa 
sta imela na planetu Neptun. Potovanje do planeta je tra-
jalo več mesecev. Plovilo je bilo brez posadke. Vozil sem 
ga sam. Mars je zelo drugačen od Zemlje. Noči na Marsu 
so zelo mrzle.

Robotnik in Fizelček ne bi mogla preživeti na Marsu, 
brez posebne vesoljske obleke. Obleko sem si nadel tudi 
jaz. Planeti so sestavljeni iz skal in opremljeni s teleskopi. 
Navdušen sem bil, saj sem prvič skozi teleskop opazoval 
oddaljene zvezde in sosednje planete.

Doživetje je bilo zame precej nenavadno in nepozab-
no. Z veseljem sem slekel vesoljsko obleko, sedel v plovilo 
in odpotoval nazaj na Zemljo.

Tilen Mesarec, 5. a osemletke

Junak

Junak je ta,
ki kaj velja.

Če hoče kaj veljati,
mora tudi nekaj znati.

Junak ne rabi bit bogat,
glavno, da ima srček zlat.

Moj junak je ati,
ker me zna nasmejati.

Maja Rojs, 5. a osemletke

Bila sem služabnica

Nekega jutra sem se zbudila in kot ponavadi spet po-
mislila na trapasto službo v gradu. Zamujala sem že, zato 
sem se hitro preoblekla v oblačila za služabnico in stekla 
v grad. Princesa Ana me je kot ponavadi oštela. Ko sem 
drvela v kuhinjo po princesin zajtrk, sem na hodniku 
zagledala princeso Amalijo. Prijazno me je pozdravila in 
odšla naprej. Princesi Ani sem odnesla zajtrk. Pojedla je le 
polovico, saj jo je obšla slabost. Zakričala je in poklicala 
očeta kralja. Kralj je prišel v njeno sobo in me takoj obto-
žil, da sem jo zastrupila s hrano. Prisiljena sem bila oditi h 
kraljevemu sodniku, da mi naloži kazen. Srečna sem bila, 
da nisem dobila smrtne kazni. Sodnik me je obtožil na 
deset let zapora. Nesrečna sem odšla v kletko, kamor so 
me zaprli. Minilo je eno leto in med tem časom nisem 
ugledala sončne svetlobe. Obiskala me je princesa Ama-
lija. Ker sem se ji zasmilila, je očetu ukazala naj me takoj 
izpusti. Končno sem prišla na prostost. Princesa Amalija 
mi je dala dovolj denarja, da bi brez službe v gradu lah-
ko preživela nekaj mesecev. Srečna sem se vrnila domov, 
moja družina pa se me je zlo razveselila.

Saška Kurnik, 5. a

Tadej Kurnik, 9. a

Tamara Arcet, 7. b
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Pa smo ga dočakali. Pust – širokih ust. Na pustni torek 
v »sončkovi« igralnici ni bilo nobenega otroka in vzgo-
jiteljice, pač pa princeske, vitezi, pikapolonice in drugi 
pravljični junaki. Bilo je veselo, zabavno, igrivo, norčavo. 
Pust je bil prav takšen, kot smo si ga vsi želeli.

Fašenk v Markovcih

Na pustni ponedeljek smo se polni pričakovanj od-
peljali v Markovce. Obiskali smo malčke vrtca, ki so za 
nas uprizorili pravo pustno predstavitev tradicionalnih 
mask.

Predstavili so se kurenti s plesom, ki odganja zimo. 
Deklice smo jim podarile robčke, kot je v običaju.

To so pa »piceki«.
»Malo posejati, malo pograbljati, pa nekaj našim 

picekom dati.« S temi besedami so nam piceki zaželeli 
dobro letino.

Male vile so zapele in zaplesale.

Za konec smo se posladkali s pravimi pustnimi krofi.

Kurentom 
je uspelo pre-
gnati zimo, ki je 
bila skromna s 
snegom. Kljub 
temu smo ve-
seli pomladi. 
Sončni žarki 
nas vabijo v na-
ravo, da si na-
beremo novih 
moči, za nova 
raziskovanja in 
ustvarjanja.

Sončki z vzgojiteljicama

NAŠI NAJMLAJŠI

Trili trili tri li li, ali veste kdo smo mi?
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Rock

Rock (izvirno 
Rock and roll ozi-
roma rock 'n' roll) 
je razširjena glasbe-
na zvrst v popular-
ni glasbi, običajno 
uporablja vokal, 
(električne) kitare in 
močno poudarjen 
ritem. Rock je nastal 
v ZDA po drugi sve-
tovni vojni. Razširil 
se je po vsem svetu, 
danes poznamo ve-
liko zvrsti rocka. V 
veliko podzvrsteh so 
pogosto uporabljeni tudi instrumenti s tipkami, npr. kla-
vir in sintetizator. Pihala in trobila so bila bolj razširjena 
ob nastanku rocka, danes pa so v glavnem zanemarjena, z 
izjemo saksofona, ki se počasi uveljavlja.

Sam izraz rock and roll se včasih nanaša na začetna 
obdobja 50-tih in 60-tih let 20. stoletja, kasneje pa je bolj 
običajen krajši izraz rock. Z »britanski invazijo« se je po-
novno razširil v ZDA in povsod po svetu in je pomemb-
no vplival na družbene spremembe. Danes je z mnogimi 
podzvrstmi najpopularnejša glasbena zvrst.

Gregor Brdnik, 9. b

Film, ki si ga lahko ogle-
damo sinhroniziranega v slo-
venščino, sta zrežirala Steve 
Hickner in Simon J. Smith. 
Filmskim junakom pa so 
posodili glas: Jerry Seinfeld, 
Renée Zellweger, Matthew 
Broderick, John Goodman, 
Chris Rock ter še mnogi dru-
gi.

V njem zasledimo rado-
živega Barrya, ki se po kon-
čani čebelji univerzi nikakor 
ne more sprijazniti z mislijo, da bo vse življenje zgolj na-
biral med, zato prekrši najosnovnejše čebelje pravilo in se 
odpravi v mesto med ljudi. Po številnih nesporazumih se 
spoprijatelji s prijazno cvetličarko Vanesso, a kmalu zgro-
žen ugotovi, da so prav ljudje tisti, ki čebelam nenehno 
kradejo med. Odloči se tožiti človeštvo, kar ima usodne 
posledice tako za svet čebel, kot tudi za njegovo prijatelj-
stvo z Vanesso.

Ustvarijalec filma Simon J. Smith je sodeloval kot 
animator in snemalec pri risankah Antz in Shrek. Pred 
prihodom v DreamWorks je sodeloval kot vodja računal-
niške grafike pri televizijskih reklamah za Nike, Hondo, 
Volvo in VW Polo. 

Steve Hickner je eden najuspešnejših ustvarjalcev 
animiranega filma. Kot režiser je debitiral s filmom The 
Prince of Egypt, v različnih drugih vlogah pa je sodeloval 
tudi pri filmih Shark Tale, We’re Back! A Dinosaur’s Sto-
ry, Balto in še mnogih drugih …

Katja Domajnko, 9. b
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Film za naše najmlajše – Čebelji film
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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

Novosti iz šolske knjižnice


