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Vrtec Selce v mesecu aprilu v šolskem letu 2007/2008, prva vrsta: Žiga Ornik, Klara Matjašič, Ambrož Vugrinec, Nejc 
Letonja, Žiga Pulko, Kristjan Risek, Larisa Roškar, druga vrsta: Ines Tašner, Daša Capl, Alen Živko, Joshua-Noa Simonič, 
Iva Šuman, Tajda Hamler, Jan Ditner, tretja vrsta: Gabrijela Murko (pomočnica vzgojiteljice), Amadej Papež, Jan Fras, 
Anej Ornik, Miha Erman, Rene Capl, Jan Mastinšek, Jaka Spevan in Julijana Bračič (vzgojiteljica).
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AKTUALNO

Športni dan

V soboto smo imeli 1., 2. in 3. razred športni dan. 
Zbrali smo se zjutraj v razredu. Ko smo bili vsi, smo odšli 
na malico. Za malico so bili hamburgerji. Po malici smo 
se obuli in se postavili v kolono. V koloni smo bili zadnji, 
ker smo bili največji. Najprej smo odšli k hiši, kjer je doma 
učenec Blaž. Tam smo imeli prvi počitek. Drugi počitek 
smo imeli na travniku. Na travniku smo se igrali z 1. razre-
dom. Nato smo se odpravili nazaj v šolo, kjer so nas čakali 
starši. Tako se je končal naš športni dan.

Amadeja Brus, 3. a

Nenavaden obisk

V mesecu aprilu smo spoznavali živali in njihove mla-
dičke.

Tako smo se srečali z mladiči psičke mešanke. Sošolec 
Luca je v šolo prinesel štiri mladičke. Seveda mu je pri tem 
pomagala mama, saj sam ne bi bil kos živahnim kosmatim 
kepicam. Maks, Princ, Dingica in Tangica so prijazni me-
šančki. Najmočnejši je Maks, najbolj živahna pa je Din-
gica. Tangica ima na glavi rjavo piko. Princ je podoben 
materi. S seboj so imeli brikete. Učiteljica nam je dovolila, 
da smo se z njimi poigrali, jih božali, hranili in crkljali. 
Luca nam je pripovedoval, kako skrbi zanje. Povedal je, 
da jih odda dobrim lastnikom.

Lucu in njegovi mami se zahvaljujemo za trenutke ne-
žnosti, ki smo jih delili z mladički, mladičkom pa veliko 
pasjih užitkov in pasji pozdrav, HOV.

Učenci 2. a

Z gozdarjem v gozd

V sredo, 2. 4. 2008, smo imeli učenci sedmih razre-
dov tehniški dan. Šli smo na sprehod z gozdarjem, ki nas 
je seznanil z novostmi in s poklicem gozdar. Vodil nas je 
vse od Živkovega gozda skozi župnijski gozd v gozd v Zg. 
Voličini. Predstavil nam je mnoge vrste dreves in hkrati 
njihove lastnosti. Gospod gozdar nas je naučil gozdnega 
bontona, varnosti pri delu in varovanja dreves. Seznanil 
nas je tudi z različnimi vrstami bolezni, ki vsak dan pov-
zročajo huda obolenja dreves. Kljub temu pa vse ni šlo po 
načrtu, saj je mnoge od nas ujela alergija na cvetni prah. 

Naš sprehod se je bližal h koncu. Poslovili smo se od goz-
darja in se mu zahvalili. Z veselim srcem in z novim zna-
njem smo se odpravili nazaj proti šoli .

Učenci 7. a in b razreda

Ekodan

V ponedeljek, 14. 4. 2008, smo imeli ekodan. Odpra-
vili smo se proti konjeniškemu centru v Voličini. Bilo je 
sončno pomladno jutro. Opazovali smo prelepo naravo, 
ki s je kopala v jutranjih žarkih. Na desni strani ceste so 
nas pozdravljali travniki polni rumenih regratovih cvetov, 
na levi nas je vabila svetlo zelena trava posuta s kapljicami 
rose, v daljavi so se košatile cvetoče krošnje češenj.

Pri vhodu v center so nas pričakala tri dekleta. Men-
torica jahalne šole ga. Gabrijela Kosar nam je predstavila 
bivalne prostore konj, njihovo prehranjevanje in skrb za-

nje. Pokazala nam je, kako se osedla konja in kako se mu 
nadene uzda. Pojasnila nam je razliko med toplokrvnim 
in hladnokrvnim konjem. Opazovali smo, kako je gospod 
čistil konja. Na prednje noge mu je nadel ščitnike, da si 
med dresuro ne bi poškodoval nog.

Na poligonu smo opazovali prvine jahanja – hod, kas 
in galop. Najbolj zanimivo je bilo preskakovanje ovir, saj 
so jih postopno dvigovali in tako povečali zahtevnost. Po 
ogledu smo vsi dobili možnost, da se sami preizkusimo v 
sedlu. Jahali smo kobilo Nino in Neli.

V Konjeniškem centru Voličina smo preživeli lepo 
dopoldne. Vsem, ki so nam omogočili obisk, se lepo za-
hvaljujemo.

Učenci 2. a in 3. a
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Naj športnik

Še vedno iščemo najboljšega športnika oz. športnico 
naše šole. Ta mesec vam predstavljamo naslednje učence.

Uroš Zupančič je 
doma iz Črmljenšaka. 
Hodi v 5. a osemletke. 
Rad se ukvarja z vsemi 
športi, najraje pa z nogo-
metom, saj ga trenira pri 
ŠD Selce. S klubom so že 
osvojili 9 pokalov, če bi jih 
še več, bi bilo lepo.

Marcel Hausvald je 
prav tako učenec 5. a ra-
zreda osemletke. Je član 
nogometnega kluba ŠD 
Selce. Nogomet trenira 
1-krat  na teden, in sicer 
ob petkih. Veseli se vsake-
ga treninga, ki ga ima, da 
bo dosegel dobre rezulta-
te.

Blaž Mesarec je izje-
men športnik. Obiskuje 
7. b OŠ Voličina. Treni-
ra rokomet. Obiskuje ga 
4-krat na teden. Rokomet 
ga veseli, ker se rad ukvar-
ja s športom. Ni pa dober 
samo v rokometu, temveč 
tudi v teku. Ima dvanajst 
medalj in dva pokala. 

Ukvarja se tudi z igranjem bobnov in klavirja. Kljub vsem 
obveznostim najde čas za prijatelje, učenje in računalnik.

Žiga Živko je fant 
poln energije. V prostem 
času se rad ukvarja s špor-
tom. Obiskuje 7. b razred 
Osnovne šole Voličina. V 
popoldanskih urah trenira 
nogomet pri NK Lenart. 
Treninge ima 3-krat na te-
den. Ob sobotah in nede-
ljah pa s svojim moštvom 

odigrajo tekme. Na tekmah so zelo uspešni, saj so do sedaj 
premagali vse ekipe, tako so uvrščeni na 1. mestu občin-
ske lestvice. K temu je prispeval tudi Žiga, saj je najboljši 
strelec v ekipi. Z nogometom se ukvarja, ker ga veseli in se 
s sotekmovalci dobro razume.

10 pravil zdrave prehrane

Zjutraj vedno zajtrkujemo.1. 
Čez dan moramo zaužiti vsaj 5 obrokov .2. 
Hrana mora biti raznovrstna.3. 
Mleko in mlečni izdelki so priporočljivi za moč-4. 
ne kosti .
Sadje in zelenjavo uživamo večkrat na dan.5. 
Izberimo puste vrste mesa in mesnih izdelkov.6. 
Ne izbirajmo pogosto živil, ki vsebujejo veliko 7. 
maščob in sladkorja.
Škrobna živila jejmo večkrat dnevno ob vsakem 8. 
obroku.
Vsak dan popijmo dovolj zdrave tekočine.9. 
Izogibati se moramo hitro pripravljeni hrani.10. 

Uroš Zupančič, 5. a osemletke

Zdravo življenje

Rekreacija je prava senzacija,
pri tem se razgibaš,
da ne zaribaš.

Pohitimo,
da se razvedrimo,
skupaj se kaj novega naučimo,
medtem ko si zdrav obrok naredimo.

Higiena res je huda
in zahteva veliko truda,
roke pravilno si umijemo,
da bacile pobijemo.

Špela Kocbek, 5. a osemletke

Ustrezna higiena

Deset pravil osebne higiene:

Potrebujemo milo, vodo in brisačo.1. 
Če si ne umijemo rok, prenašamo bacile.2. 
Roke si dobro umijemo.3. 
Roke si umijemo pred jedjo, ko gremo iz WC-ja, 4. 
ko končamo kakšno delo.
Zjutraj si najprej umijemo roke, obraz in zobe.5. 
Zvečer se vedno stuširamo.6. 
Vsak dan si zamenjamo spodnje perilo.7. 
Svojo sobo čistimo sami.8. 
Nohte na rokah si postrižemo s ščipalcem, na no-9. 
gah pa s škarjicami.
V kuhinjsko brisačo si ne brišemo rok.10. 

Simon Libman in Tilen Mesarec, 5. r. osemletke
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Kitajska, katere pravo ime je Ljudska Republika Ki-
tajska, leži v vzhodni Aziji in meji na Vzhodno kitajsko 
morje, Korejski zaliv, Rumeno morje in Južno kitajsko 
morje. Himna Kitajske se imenuje Marš prostovoljcev. 
Glavno mesto je Peking, največje mesto pa Shangai, ki 
ima 17 milijonov prebivalcev, in je največje prometno pri-
stanišče na svetu. Najvišja gora na kitajskem oz. na svetu 
je Mount Everest, najdaljša reka je Jangcekjang, največje 
jezero pa Tai. Najpomembnejši prazniki na kitajskem so 
dan državnosti, 1. maj in praznik pomladi oz. lunarno 
(kitajsko) novo leto, katero se pri njih zaradi lunarnega 

koledarja praznuje šele konec januarja oz. februarja. Ki-
tajska je najbolj znana v svetu predvsem po keramiki (ki-
tajske vaze), čaju, borilnih veščinah, tradicionalni kitajski 
medicini, kitajskem zidu in rižu, ki je najbolj razširjena 
hrana. Imajo svoj pisavo, ki je ena najstarejših, sestavljena  
je iz določenih znakov. Kitajska ima največ prebivalstva 
na svetu.

Letos bo na Kitajskem potekala najpomembnejša sve-
tovna športna prireditev, in sicer poletne olimpijske igre.

Klemen Ahmetović, 7. b

Zastava Kitajske.

Kitajska

Mount Everest je najvišja gora sveta.

Kitajski zid. Kimono - tradicionalno oblačilo Kitajcev.

Nebeški tempelj, simbol Pekinga. Shanghai.
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Nagajivi škrat

Ob majhni vasici stoji temen gozd. V starem drevesu 
blizu jase ima svoj dom škrat Gliha.

Škrat Gliha je majhen možic, nosi zelene hlače in rde-
čo čepico. Zelo rad si gladi svojo dolgo sivo brado. Večino 
časa je prijazen škrat, le hudo se razjezi, če ga kdo zmoti 
med spanjem. Najraje je sveže gozdne jagode. Zelo pa ga 
boli srce, ko vidi gozdarja sekati drevesa. Gliha tega ne 
mara, ker v teh drevesih živijo njegovi prijatelji. Gliha ni 
vedel, kje živi gozdar, zato mu je nekega dne sledil domov. 
Ko je ugotovil, kje živi, mu je začel nagajati. Prvi dan mu 
je med kosilom odnesel žago. Ko se je gozdar najedel, je 
hotel iti podirat drevesa, a žage ni bilo. Ni vedel, ali se 
mu sanja. Zato je vzel sekiro, na koncu dneva ga je zelo 
bolela roka. Naslednji dan je izginila tudi sekira. Gozdar 
se je zelo jezil in ni vedel, kaj se dogaja. Odločil se je, da 
poišče storilca, zaradi katerega izginjajo stvari. Tako pod 
ukano ulovi škrta. Škrat se je zelo ustrašil in hotel zbeža-
ti, a ni mogel. Gozdar ga je vprašal, zakaj to počne. Škrat 
Gliha mu je odgovoril, da ga boli srce, ker uničuje gozd. 
Z gozdarjem sta se pogovarjala dolgo v noč. Domenila 
sta se naslednje. Škrat Gliha je dejal gozdarju, če bo sekal 
samo posušena drevesa, bo mu vrnil vse orodje. Gozdar 
se je strinjal. Naslednji dan se je vse uredilo, škrat je vrnil 
orodje gozdarju, on pa je sekal le stara drevesa. Tako so 
bili vsi zadovoljni.

Tjaša Polanec, 7. b

Z železnimi škornji v beli svet

Nekega dne sem na drevesu pred šolo našel železne 
škornje. Nisem vedel, kaj pomenijo, zato sem si jih nadel. 
Spomnil sem se, da moram domov in kar naenkrat sem bil 
pred vhodnimi vrati naše hiše.

Od tistega dne dalje sem lahko šel kadarkoli na morje, 
pri igri skrivalnic me ni nikoli nihče našel in pri športnem 
dnevu sem pri teku bil vedno prvi. Spoznal sem tudi, da 
lahko potujem po celinah in državah. Nekega dne sem se 
odpravil v Ameriko. Ko sem hodil po ulicah, me je opa-
zil neki moški v trenutku, ko sem izginil in se prikazal na 
strehi neke hiše. Stopil je do mene in mi vzel škornje. Na 
srečo se je spotaknil in škornji so mu padli iz rok. Pobral 
sem jih in pobegnil domov.

Naslednjega jutra pa škornjev ni bilo več in moje pu-
stolovščine so se končale.

Nino Kegl, 4. a

»Čez tisoč let, ko naju več ne bo«

Večkrat pomislim na to, da tudi mene enkrat več ne 
bo na svetu, pa mojih staršev, bratov, prijateljev in vseh 
ostalih sorodnikov ter znancev. Tako razmišljam o minlji-
vosti življenja in se vedno bolj zavedam njegove dragoce-

LITERARNE STRANI

Žiga Živko, 7. b

Barbara Krajnc, 7. b

Anita Krajnc, 7. b



25. april 2008

stran 7

LITERARNE STRANI

nosti; dobrih odnosov v družini, med sosedi, prijatelji ...
Velik poudarek dajem iskrenosti, prijazni besedi. Kljub 
hitremu načinu življenja si vzamem čas za bližnje. 
Izkažem jim hvaležnost, iskrenost, srčnost ... izrečem lepo 
besedo.

Enkrat vse mine, vse se izgubi: misli, besede, načrti, 
strahovi in uspehi. Včasih, ko se mi zgodi kaj slabega, si 
vedno rečem: »Tudi to bo minilo.« In res je. Nič ne osta-
ne večno. Življenje hiti mimo nas kot vlak. Ko se ozreš 
nazaj, se samo čudiš, kako je vse odšlo mimo tebe.

Zanimivo je, kako se nekateri ljudje v svojem življenju 
malokrat zavejo svoje minljivosti. Zato je pomembno, da 
ne zapravimo nobenega trenutka dneva v prazno, saj je 
najbolje zajemati življenje s polno žlico.

Barbara Sužnik, 9. 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,
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 preštel,
a ne vem, kje bi začel.
Jutri se bom bolj potrudil,
zvezdicam se bom spet čudil.

Tadej Tkalec, 3. a

Aleksander Grajfoner, 7. a

Tina Nemec, 7. b

Maja Rojs, 5. a osemletke
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Sam

Sam sem – sam!
Ždim v kotu neprespan.
Votel – prazen sem!
V meni čustev ni.
Še vedno sam – ždim,
v kotu temnem spim.
Bum! Raznese me.
Kričim – na glas!
Kričim, da bolečino ublažim.

Gregor Brdnik, 9. b

Pomlad

Pomlad se je letos pričela 20. marca. Začeli so rasti 
zvončki, narcise, trobentice in druge cvetlice. Zimska 
oblačila smo spravili za drugo leto. Drevesa brstijo. Jele-
nom zrastejo novi rogovi. Kukavica kuka. Nabiram spo-
mladanske cvetlice. Gozd zeleni. Urejamo cvetlične grede. 
Skotijo se prvi mladiči. Ptice selivke se vračajo. Iz zemlje 
pokukajo prvi črički. Petje kukavic prebudi gozd.

Nina Kmetič, 2. a

Katja Pulko, 7. a

Rok Peklar, 7. a

Klemen Ahmetović, 7. b

Katja Rašl, 5. a osemletke

Tamara Arcet, 7. b
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Otroci imajo v sebi skrito ljubezen do igre, toda brez 
vzpodbud se bodo premaknili le od stola do postelje.

Z veliko truda, domišljije, iznajdljivosti in »židane« 
volje motiviramo vsakega otroka , da to ljubezen do igre 
tudi udejanji. Pri tem so nam v veliko pomoč starši, s šte-

vilnimi spodbudami in pohvalami, kakor tudi ljudje, ki se 
odzovejo vsakemu našemu vabilu v vrtec.

In kdo so tisti, ki nam polepšajo marsikateri dan, po-
sušijo solzico, zacelijo ranico, privabijo nasmešek na obra-
zu, delijo z nami svoje izkušnje in znanja?

NAŠI NAJMLAJŠI

Saj jo vsi poznate. 
To je knjižničarka 
Darinka Čobec, ki 
pridno polni police 
našega knjižnega 
kotička. Seznam 
prebranih knjig je 
v tem letu presegel 
število 100. Njenih 
pravljičnih uric se 
vsi veselimo.

Zobotehnica 
Branka Grah nas je 
v tem šolskem letu 
dodatno spodbu-
dila k negi zob s 
prikupnim plaka-
tom in pečatnikom 
v podobi miške. 
Vsakič svoj obisk 
popestri s prikupno 
pravljico.

Tekač Damjan 
Rojko se trudi otro-

kom prikazati pot 
do zdravega načina 
življenja in kvalite-

tnega preživljanja 
prostega časa. Vsako 

srečanje z njim je 
popestritev.

Tina, nekoč učenka 
naše šole, danes pa 

dijakinja predšolske 
vzgoje nas obišče 

vsak petek. Takrat 
se najraje druži-
mo v glasbenem 
kotičku, kjer ob 

Tininem igranju 
na instrumente z 

veseljem zapojemo. 
V Mari-
boru na 

lutkovni 
predstavi 

Pedenjped.

Ogledali 
smo si 
dramatiza-
cijo Miha 
in žabica 
in ... 

glasbeno 
didaktič-

no igro 
Papagajči v 

šoli.

Učili smo se 
spretnosti 
na hodu-
ljah.

Ročno smo 
izdelovali 

unikatni 
papir.

Sončki iz Voličine

Nikoli slabe volje, vedno nasmejani 
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Jazz
Jazz je glasbena zvrst, ki je dobila prvotno podobo 

okoli leta 1920. Ob prelomu stoletja je jazz glasba nastala 
z združenjem posvetne in duhovne glasbe severnoameri-
ških črncev s kompozicijsko manj zahtevnimi oblikami 
evropske klasične glasbe 19. stoletja.

Glavne značilnosti jazza so improvizacija, močno 
poudarjen ritem in pogosta uporaba prenosa poudarka v 
taktu s težke na lahko dobo, posebne tonske višine (poi-
menovali so jih blue notes – modri toni). To so nekoliko 
spremenjene tonske višine durove oziroma molove lestvi-
ce, ki dajejo melodijam otožen značaj in ime BLUES.

Pri jazzu poznamo tri oblike pesmi:
DELOVNA PESEM (worksong), ki govori o •	
težkem življenju ameriških črncev in o njihovi 
borbi za boljše razmere.
POSVETNA PESEM (blues) govori o davnih •	
časih in življenju ameriških črncev, besedila pa 
govorijo tudi proti neenakopravnosti.
DUHOVNA PESEM (spiritual) izvira iz vere. •	
Pesmi izražajo upanje in želje zatiranih črncev 
ter pozivajo v boj za svobodo in enakopravnost.
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Sudoku

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.

Nejc Krajnc, 7. b

Matej Kocbek, 9.  b
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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


