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ŠKL tekmovanje

V sredo, 12. 3. 2008, smo se učenci nogometnega 
krožka OŠ Voličina skupaj z ravnateljem in učiteljem Ma-
tejem Baničem odpravili v Kranj. Pred nami je bila dolga 
vožnja. Po približno dveh urah in pol vožnje smo uspešno 
prispeli na cilj. Na šoli so nas lepo sprejeli. Zaradi (pre)
dolge vožnje smo nogometaši bili preveč izmučeni, da bi 
uspešno odigrali tekmo. Zgubili smo z rezultatom 6 : 2. S 
tem je bil konec našega ŠKL tekmovanja. Uvrstili smo se 
na uspešno 3. mesto v skupini B.

Barbara Babič, 9. a

Diabetes

Diabetes ali sladkorna 
bolezen je kronična bolezen 
stalno zvišane ravni glukoze 
v krvi. Nastane zaradi po-
manjkanja ali odpora proti 
delovanju hormona inzulin.

Znaki sladkorne bolezni 
so povečano izločanje vode 
iz telesa, dehidracija in huda 
žeja, slabo počutje, izguba 
teže in zmanjšana odpornost. Pri sladkorni bolezni loči-
mo kronične zaplete (takšni, ki diabetika spremljajo vsaki 
dan) in akutne zaplete (takšni, ki se pojavijo in spet izgi-
nejo). Kronični zapleti pri sladkorni bolezni so:

diabetična nefropatija (zaplet na malih žilah na •	
ledvicah);
diabetična retinopatija (okvara žil na očesnem •	
ozadju);
diabetična nevropatija (kronična okvara živcev);•	
diabetična noga (diabetik ne začuti bolečin na •	
nogah);
srčno-žilne bolezni.•	

Akutna zapleta sladkorne bolezni sta:
hipoglikemija (stanje znižane koncentracije slad-•	
korja v krvi); diabetik mora zaužiti obrok, nekaj 
sladkega ali si ob hujši hipoglikemiji brizgniti 
injekcijo glukagona;
hiperglikemija (stanje zvišane vrednosti sladkor-•	
ja v krvi); vbrizgniti si mora inzulin.

Poznamo dva tipa sladkorne bolezni. Tip 1 in tip 2.
Tip 1 se po-

javi v otroštvu 
ali mladosti. 
Trebušna slinav-
ka sploh več ne 
proizvede inzu-
lina. Potrebno 
je takojšno zdra-
vljenje z inzuli-
nom.

Tip 2 se pojavi v starejših letih. Pogosto se pojavi za-
radi nepravilne prehrane. Trebušna slinavka proizvede 

premajhno ko-
ličino inzulina. 
Diabetik se lah-
ko sprva zdravi 
s tabletami in 
dietno prehra-
no. Če njegovo 
telo ne proizve-
de več inzulina, pa se mora pričeti zdraviti z injekcijami 
inzulina.

Diabetes se lahko pojavi tudi v nosečnosti in ob raz-
ličnih boleznih, a nato spet izgine.

Sladkorna bolezen je kronična, zato je ne moremo oz-
draviti. Lahko preprečujemo akutne in kronične zaplete, 
zmanjšamo umrljivosti in izboljšamo kakovost življenja 
bolnika. Sladkorni bolnik mora predvsem paziti na pre-
hrano. Gre za zdravo prehrano, ki je dobra za vsakega člo-
veka. Zaužiti mora veliko hrane, ki vsebuje vlaknine, sadja 
in zelenjave. Izogibati se mora mastni in sladkani hrani. 
Zelo pomembna je tudi telesna aktivnost.

Adrina Lovrenčič, 9. b

Hrustančnice

Morske pse in skate uvrščamo v skupino hrustančnic. 

Imajo ogrodje iz hrustanca, škržne reže brez poklopca, 
zobate luske in nesimetrično repno plavut. Vzdušnega 
mehurja nimajo, zato potonejo, ko ne plavajo.

Hrustančnice jedo majhne ribe, plankton, kite in ne-
kateri tudi rake. Dihajo s škrgami, za dihanje pa potrebu-
jejo kisik.

Razmnožujejo se 
tako, da jajčeca ležejo 
v ovojnice. Mladiči pa 
se razvijejo od šestih do 
devetih mesecev. Oplo-
ditev je notranja.

Največji morski pes 
je pes kitovec, ki zraste 
do 18 metrov.

Najmanjši morski 
pes pa je pritlikavi mor-
ski pes, ki zraste samo 
23 centimetrov.

Matija Damiš, 7. a
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Brazilija

Brazilija je po površini in po število prebivalstva peta 

največja država na svetu. Meri 8,55 milijonov km2 in 

ima 180 milijonov prebivalcev.

Brazilija ima tudi zelo lepe plaže, na primer v RIU DE JANEIRU.

Brazilija je bogata tudi z naravnimi bogastvi, ena izmed 

njih so slapovi.

Brazilija je dežela, sambe, kave in lepih deklet.

Uspešna je tudi v športih, predvsem v nogometu, saj je 

osvojila pet krat naziv SP.

Brazilija je znana tudi po karnevalu 

v RIU de JANEIRU, kjer je vsako leto 

parada pustnih mask, ki poteka po ulici 

SAMBADROM.

Brazilska zastava sestoji iz zelene, rumene in modre barve ter napisa ORDEM E PROGRESSO.

Aljaž Benko, 7. a
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Za mojo mamico

Mama je kakor roža,
ki me vsak dan poboža.

Vedno je srečna in nikoli tečna.

Ko je jezna in zaspana,
me spomni,
da je soba razmetana.

Vesla je in nasmejana
ter pri vsaki stvari zbrana.

Mame nikomur ne dam,
ker jo rada imam!

Špela Peserl, Saška Kurnik, 5. a

Mama

Moja mama je kot sonček,
in je sladka kot bonbonček.
Ob sončnem dnevu se smehlja,
ko pa ji je dolgčas, pa se z mano igra.

Ob večerih trudna zaspi,
zjutraj pa se brez skrbi zbudi.
Zelo rada nabira cvetlice,
zato ji večkrat prinesem darilce.

Včasih jo tudi kaj skrbi,
zato ji povem ljubeznive misli tri.
Komaj čakam na materinski dan,
da ji podarim poljubček ta dan.

Tomi Kramberger, 7. a

Moja mama

Moja mama je zmeraj ljubezniva,
včasih pa tudi tako igriva,
da se skupaj nasmejiva.

Velikokrat rože ji prinesem,
in nato še zraven rečem:
“Izvoli te so zate,”
da se izvlečem iz zagate.

Vsak dan mi kosilo skuha,
največkrat je to juha,
pred spanjem pa me še objame,
ah, le kaj bi jaz brez moje mame?

Timotej Kurnik, 7. a

Pesem za mamico

Mamica moja me k sebi prižema,
toplo in nežno me danes objema.

Natalija Krajnc, 8. a

Špela Kocbek, 5. a osemletke
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Z ljubeznijo tvojo me roka neguje,
polna je sonca, ko dež ne dežuje.

Le eno edino jaz mamo imam,
zato je nikomur nikoli ne dam.

Mamica moja je pravi zaklad,
pozna stvari, ki ne ve jih vsak.

Le en dan v letu ta praznik praznuješ,
zato takrat več ljubezni potrebuješ.

Naj bo tvoj praznik s srečo pretkan,
naj vsak dan za naju mamin bo dan.

Nejc Krajnc, 7. b

Mama

Mamina ljubezen je več kot vrednota,
je združena radost, veselje, lepota.

Otrok brez mame, je kot nebo brez sonca,
neizmerna žalost, ki ji ni konca.

Če se ji kaj zgodi, se sesuje mi svet,
vedno pri njej najdem nasvet.

Mamo osreči šopek rož, lep nasmeh,
ali če vidi srečo v mojih očeh.

Rok Peklar, 7. a

Moji mamici

Mamo imam rad tako zelo,
da bi za njo prehodil goro.

Ko se mama nasmeji,
takrat problemov več ni.

Mama je čuteča in prijazna,
toda samo ena sama – moja mama.

Mamica tvoja dobrota nima meja,
sega vse daleč preko gozdov in gora.

LITERARNE STRANI

Natalija Toplak, 8. a

Aleksander G., Tomi K., Tomi T., 7. r.

Blaž G., Klemen O., David B., Rok P., 7. r.
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Zato ti podarjam v tem spevu
lepo misel ob materinskem dnevu.

Klemen Ahmetovič, 7. b

Moja mama

Moja mam je kot roža,
vedno pred spanjem me boža.

Najsrečnejši je objem,
tisti mamin ta pravi,
ki je od srca podarjen.

Moja mama je najboljša,
vedno se smehlja
in z mano se igra.

Aljaž Benko, 7. a

Junak

Zame je junak mama,
ki je ena sama.

Junak je hraber, močan,
ne pa tisti, ki joče vsak dan.

Junak je prijazen
kot mili dan.

Junak je hraber, močan,
ne pa neki teleban.

 Špela Kocbek, 5. a osemletke

Junak

Junak je lahko vsak,
ki nima napak.

Če kolo se vrti vsak dan,
je do uh nasmejan.

Če zgodi se kakšen kiks,
rad se zvije ali skrije.

Na igrišču on je glavni,
saj zabija gole
kot Pele slavni.

Na kompjuter se spozna,
saj ga vsak dan igra.

 Tilen Mesarec, 5. a osemletke

Klementina Breznik, 4. a

Alex Fras, 5. a

Andrej Sterniša, 9. a
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Moj prijatelj Emil

Nekega dne sem spoznala slavnega zajca Emila.
Zanimalo ga je, kako mi je ime. Zaupala sem mu, da 

sem Tina. Potem sva se igrala. Naučil me je skakati čez 
kolebnico. Vprašala sem ga, če pride naslednji dan k meni 
na obisk. Odgovoril mi je, da bo prišel. Naslednji dan je 
res prišel. Zelo me je razveselil. Tako sva se potem igrala 
vsak dan. Povabila sem ga tudi na svoj rojstni dan. Hotel 
je jesti le korenčkovo torto. Nisem je imela, zato smo jo 
morali speči.

Še dobro, da mi je prinesel darilo. To je bil velik šop 
oranžnega korenja.

Tina Goznik, 3. a

Moj prijatelj

Bil je lep spomladanski dan, ko sem obiskal dedka v 
Koreni. Obljubil mi je, da dobim zajčka. Poimenoval sem 
ga Emil.

Emila sem vzel s seboj. Na poti mi je šepnil na uho, 
da je vesel, da gre z menoj. Bil sem zelo presenečen, ko 
sem slišal, da zajček govori. Doma sem imel pripravljeno 
ograjico, v katero sem ga dal. V njej je imel velik prostor 
in tudi hrana mu je rasla naokrog. Emil mi je dejal, da je 
zelo srečen, ker ga nisem dal v kletko, saj je v njej premalo 
prostora. Z Emilom sva preživela skupaj veliko časa, ves 
moj prosti čas sva se skupaj igrala.

Dedku sem zelo hvaležen, ker mi je podaril Emila.
Alen Preložnik, 3. a

Mišja sreča

Nekoč je živel mišek, ki ni imel sreče.
Nekega dne se je odločil, da se gre sprehajat v mestni 

park. Med sprehodom je srečal ljubko majhno miško. Ta-
koj sta začela veselo kramljati in tako sta se spoprijateljila. 
Mišek in miška sta se kaj kmalu zaljubila.

Mišek je bil zelo vesel, da se mu je končno nasmehnila 
sreča.

Jure Recek, 3. a

Tudi otroci lahko pomagamo naravi

Otroci so se šli igrat v gozd. Ko so prišli globoko v 
gozd, so naleteli na velik kup smeti. Bili so zelo žalostni 
in pričeli so jokati. Namesto tega, da bi se igrali, so morali 
domov. Staršem so povedali, kaj so našli v gozdu. Starši so 
šli z njimi in smeti pomagali odstraniti. Skupaj so nare-
dili tablo z napisom: V GOZDU JE PREPOVEDANO 
ODLAGANJE SMETI.

Otroci so se lahko nato veselo igrali, saj v gozdu ni 
bilo več smeti in nevarnosti, da se poškodujejo.

Alen Preložnik, 3. a

Prijatelja spoznaš v težavah

Nekega jesenskega dne sem se s sosedovima deklica-
ma Gajo in Nežo ter njunim prijateljem zajcem Emilom 
odpravil proti gozdu. Imel sem nalogo, da naberem gobe. 
Tako zahtevno nalogo so mi zaupali prvič. Počutil sem se 
zelo pomembnega in odraslega.

S prijatelji smo hodili po pisanem gozdu, nabirali zre-
le kostanje, a o gobah ni bilo ne duha ne sluha. Kar vse 
so se skrile pred nami. Dosegli smo vrh borovega gozda 
in presenečeno obstali. Pred nami je bila globoka in ozka 
soteska. Na drugi strani soteske smo med listjem zagledali 
tri velike gobe. Oči so se mi zasvetile ob pogledu nanje, 
a le kako priti do njih, sem pomislil. Takrat se je ojuna-
čil zajec Emil in vzel košaro, ki sem jo držal v rokah. Dal 
jo je v svoj smrček. Naredil je hop hop in že je preskočil 
sotesko. Nabral je gobe in se vrnil s polno košaro dišečih 
jurčkov. Bil sem presrečen, da se je zame tako potrudil in 
opravil tako težko nalogo. Bil je zares pogumen. Vsi smo 
mu čestitali.

Moja velika naloga je bila opravljena in zajec Emil je 
postal moj najboljši prijatelj. Saj veste, da pregovor pravi, 
da prijatelja spoznaš v težavah.

Jure Recek, 3. a

Tara

Moji psički je ime Tara. Hrani se z briketi in pije vodo. 
Je še ostanke od našega kosila. Rada se igra. Ko kdo pride, 
skače in je vesela. Stara je 9 mesecev. Vsako noč gre spat v 
garažo. Očetu je razgrizla koš na majhne koščke.

Karolina Rojko, 2. a

Tjaša P., Katja P., Marilena A., 7. r.
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Vrtec v naravi

Sončni žarki nas že vabijo v naravo. Vedno več časa 
preživimo na prostem, bodisi na sprehodu ali na igrišču. 
Toplo vreme pa nas je razveselilo tudi dne, ko smo se ne-
kateri »vrabčki« in »sončki« odpravili na zimovanje na 
Tojzlov vrh. Čeprav bi zimovanje lahko imenovali »Vrtec 
v naravi«, saj o snegu in mrazu ni bilo ne duha ne sluha, 
smo se nekateri junaki iz Selc in Voličine skupaj z Gabi 
in Jelko za 3 dni odpravili na Kozjak. In to brez staršev. 
Marsikaj zanimivega smo počeli in doživeli na tem pla-
ninskem domu, tako da časa za domotožje sploh ni bilo.

Takoj po prihodu na Tojzlov vrh, smo se odpravili na 
dolg sprehod skozi gozd. Na sami poti so nas usmerjala 
navodila in naloge, ki so nas pripeljale do skritega zaklada. 
Sladkanje z bonboni nam je vsem prijalo.

Na tem počitnikovanju smo se še učili postaviti ta-
borniški šotor, vozlati vozle, izdelovali smo vodna kolesa, 
spoznali smo gozdne živali, drevesa in njihove značilnosti, 
izdelali smo glasbilo-pihalo, si ogledali starine v muzeju 
ter se naplesali na zabavi v pižamah. Najbolj od vsega pa je 
bil zanimiv pohod v »trdi« temi, kjer nas je spremljala le 
svetloba naših žepnih svetilk. Iskali smo namreč gozdne-
ga škrata. Nekateri so ga videli, drugi le slišali.

Ob koncu naših pustolovščin smo prejeli diplomo za 
prijateljstvo, pogum, ustvarjalnost, prijaznost, samostoj-
nost … Še dolgo se bomo lepo spominjali teh treh dni, pa 
čeprav smo svoje najdražje pustili doma.

Mamice so telovadile v vrtcu

Mesec marec pa je prinesel nove dogodivščine in ob-
veznosti. Ta mesec slavijo naše mamice, babice, tete … 
Zato smo jih z velikim veseljem povabili medse v vrtec. Za 
mame smo izdelali medalje, saj so naše mame najboljše. 
Izrekali smo jim lepe želje in misli, ob katerih so se nasme-
jale, pa tudi kakšna solzica je vstopila v oči.

Ker pa v našem vrtcu skrbimo za lastno zdravje in 
zdravje drugih, smo na srečanju mame povabili, da so te-
lovadile skupaj z nami. To smo jih utrudili. Za nagrado so 
prejele rožico v cvetličnem lončku, ki smo jo izdelali sami, 
in pesmice, ki smo jim jih zapeli iz srca. Naše mame pa so 
poskrbele, da smo se na koncu še posladkali.

V mesecu marcu pa »vrabčki« iz vrtca Selce in njiho-
ve vzgojiteljice vsem mamam, babicam, tetam in drugim 
ženam želimo lep dan žena in še lepši materinski dan.

Vrabčki iz vrtca Selce

NAŠI NAJMLAJŠI
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Slikovna križanka
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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


