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Naša šola je gostila glasbenega 
umetnika in gledališkega igralca 
Jureta Ivanušiča. Na prireditvi, ki 
je bila v torek, 22. 4. 2008, v dvo-
rani kulturnega doma v Voličini 
je popeljal učence skozi zgodo-
vino glasbe. Ob zaključku bralne 
značke, ki smo jo prav tako imeli 
v dvorani, v četrtek, 8. 5. 2008, pa 
smo v goste povabili mladinskega 
pisatelja Primoža Suhodolčana. Pi-
satelj je s svojim pripovedovanjem 
nasmejal zbrane v dvorani. Osmim 
učencem, ki so bralno značko osvo-
jili vsa leta, pa je pomagal podeliti 
priznanja.
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Z lovcem v gozd

Sredi aprila smo se z lovcem Ivanom Vogrinom odpra-
vili v gozd. Zjutraj smo se v šoli najprej na malicali, nato 
pa odšli v razred. Tam nas je že čakala učiteljica. Ta nam je 
povedala, kako se obnašamo v gozdu. Ko smo se pogovo-
rili, smo krenili na pot. Pred gozdom nas je že čakal lovec. 
Najprej nam je pokazal lovsko puško in nam povedal ne-
kaj o njej. Pokazal nam je tudi različne metke za puško in 
nam povedal, katere živali z njimi ustrelijo. Pokazal nam 
je tudi lovsko izkaznico in potrdilo, da lahko pri sebi nosi 
orožje. Za tem smo se tiho, da ne bi preplašili živali, od-
pravili v gozd. Tam nam je lovec pokazal solnico. To je kos 
lesa, ki je zgoraj prelomljen na pol. Na vrhu je kepa soli, 
ki se cedi proti tlom. Srne to zelo rade ližejo. Potem smo 
odšli na gozdno jaso. Tam nam je povedal še nekaj o preži. 
Dve preži smo tudi videli. Opisal nam je tudi srnjad, lisi-
ce … Zatem smo si ogledali lisičnice, to so rovi, v katerih 
živijo lisice, in prostore za fazane. Opisal nam je tudi faza-
ne. Seveda pa ni pozabil na lovca samega. Povedal nam je, 
kako lahko postaneš lovec in nam opisal lovsko uniformo. 
Zastavili smo mu še nekaj preprostih vprašanj in izvedeli, 
da je že dolgo časa lovec. Za konec smo se mu iskreno za-
hvalili in odšli. Mi peš, lovec pa z avtom, saj po naselju ne 
smemo nositi orožja. V Voličini smo se z lovcem še slikali 
in športnega dneva je bilo konec. Prepričana sem, da smo 
se zelo veliko naučili in pri tem uživali. Meni je bil dan 
všeč, saj imam rada gozdne živali.

Nataša Brunčič, 5. a

Ogled ekokmetije

Aprila smo imeli učenci 7. a in b razreda ekodan. 
Ogledali smo si ekokmetijo družine Živko. Ga. Živko 
nam je razkazala kmetijsko poslopje. Seznanila nas je s tr-
dim delom na kmetiji in z živalmi, ki ji redijo. Videli smo 
škotsko govedo. Tudi drugih živalih ni primanjkovalo: 
prašiči, zajci, goske ... Ugotovili smo, da je poklic ekološki 
kmet zelo zahteven. Pokazala nam je certifikat, za kate-
rega se bori vsako leto. Bilo je zanimivo spoznati način 
pridelave ekoizdelkov in način življenja na ekokmetiji.

Domen Horvat, 7. b
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Svetovni dan Zemlje

22. aprila je bil sve-
tovni dan Zemlje, ki ga 
na pobudo civilne družbe 
po vsem svetu praznuje-
mo že več kot 30 let. Ob 
tem dnevu posamezniki 
in številne naravovarstve-
ne/okoljske organizacije 
pripravljajo najrazličnejše 
projekte, dogodke in pri-

reditve, s katerimi želijo opozoriti na ranljivost in enkra-
tnost planeta, na katerem živimo.

Začetki praznovanja dneva Zemlje segajo v leto 1963, 
ko si je tedanji ameriški senator Willhem Gaylord Nelson 
prizadeval, da bi okoljska vprašanja prišla na dnevni red 
ameriške politike. Organiziral je predsedniško turnejo, 
na kateri naj bi opozorili na težave v okolju. Vendar je 
ustrezen odmev v javnosti dosegel šele prvi dan Zemlje, 
22. april 1970, ko je na prireditvah, posvečenih dnevu 
Zemlje v Ameriki sodelovalo okrog 20 milijonov ljudi. 

Dan Zemlje po letu 1970 praznuje vsako leto, število 
sodelujočih posameznikov, organizacij in držav pa nara-
šča. 

Ob vsakoletnem dnevu Zemlje v Sloveniji potekajo 
številne akcije urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična in 
druga društva. Posebno pozornost namenjajo urejanju 
okolja jezer, potokov in vodnjakov.

Andrej Sterniša, 9. a

Obisk enote Hrastovec v Voličini

V torek, 22. 4. 2008, se je nekaj učencev iz OŠ Voliči-
na odpravilo v enoto Hrastovec v Voličini. Ko smo prišli, 
so nas bolniki bučno pozdravili. Tja smo se odpravili zato, 
da bi pobrali smeti v bližnji okolici, saj je bil dan Zemlje. 
Najprej smo pobrali smeti, potem pa so nam pripravili 
malico. Na koncu smo še posadili lipo in se težko poslovi-

li. Vsem nam je bilo zelo lepo. Še zdaj jih hodimo večkrat 
obiskat.

Tjaša Polanec, 7. b

Najboljši športnik OŠ Voličina

V tem mesecu so nam ostal še učenci 7. a in 8. razreda, 
ki se bodo potegovali za laskav naziv ob koncu šolskega 
leta.

Klavdija Vo-
grin trenira balet. 
Hodi v 7. a ra-
zred.

Treninge ima 
4-krat po eno uro 
in pol na teden 
oziroma več, če 
ima nastop. Na 
treningih imajo 
oblečene črne dre-
se. En mesec pred 
nastopom imajo 
vaje vsak dan po 
uro in pol, vča-
sih tudi več. Dva 
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dneva pred nastopom imajo generalko. Na dan nastopa se 
najprej segrejejo, nato nastopijo. Opravljajo tudi izpite in 
nato dobijo ocene za svoje izkazano delo.

Klavdija zelo rada trenira balet in vanj vlaga veliko 
truda, zato smo jo izbrali, da se poteguje za naj športnika 
naše šole.

Matija Damiš 
je učenec 7. a in je 
aktivni športnik. 
Najraje igra no-
gomet. Pri svojih 
osmih letih je 
začel obiskovati 
treninge pri ŠD 
Selce. Najprej je 
igral, potem pa se 
je odločil, da bo 
postal vratar. Ko 
je bil vratar, je s 
svojo ekipo do-
segal zelo dobre 
rezultate, npr. 1. 
mesto na turnirju 

med dečki U12, 1. mesto na športnem dnevu v Voličini, 
naslednje leto 2. mesto na športnem dnevu. Takrat je bil 
izbran za najboljšega vratarja. Njegova ekipa je bila tudi 
na turnirju v Avstriji, kjer so dosegli zelo dobro 2. mesto.

Matija tudi rad kolesari. Nad kolesarjenjem ga je nav-
dušil njegov stric, ki je nekaj časa treniral pri kolesarskem 
klubu TBP. Velikokrat se udeleži kakšnega maratona po 
Sloveniji, npr. maraton v Radencih, v Banovcih, bil je tudi 
na največjem maratonu v Sloveniji, tj. Poli maraton, ki je 
potekal po okolici Ptuja.

V prostem času, ki mu še ostane, pa na domačem dvo-
rišču igra košarko, včasih s svojim očetom odigrata tudi 
kakšno igro namiznega tenisa. V šoli je dober tudi pri 
teku.

Tomaž Me-
sarec je učenec 
8. razreda in iz-
jemen športnik. 
Ukvarja se z raz-
ličnimi športi. 
Trenira rokomet. 
Igra ga na Ptuju, 
štirikrat na teden. 
Rokomet igra z 
veseljem in ga že 
trenira skoraj štiri 
leta. Vsak vikend 
hodi s svojo ekipo 
na tekme po celi 
Sloveniji. Dosegel 
je že nekaj dobrih 

rezultatov, med katerimi so 2. mesto v Srbiji, letos bo s 
svojo ekipo 6. v Sloveniji.

Nico Meško 
je aktiven nogo-
metaš. Obiskuje 
OŠ Voličina in 
hodi v 8. razred. S 
športom se ukvar-
ja vsak dan. Igra 
nogomet, odboj-
ko, namizni tenis 
in balina. Njegov 
tedenski urnik 
športa je skoraj 
poln. Obiskuje 
nogometni klub 
v Lenartu (U-14). 
V ponedeljek, 
sredo, petek ima 

trening nogometa v soboto pa tekme. Trening ima uro 
in pol. Z njim trenira veliko nogometašev. Na tekmah so 
tudi uspešni. Dosegli so veliko zmag in nekaj porazov. V 
torek pa ima tudi balinanje. Tudi tukaj ima tekme ob raz-
ličnih dnevih.

Saška Kolarič 
je izjemna špor-
tnica. Obiskuje 
8. razred OŠ Vo-
ličina. Je članica 
atletskega kluba 
na Poljanah. Atle-
tiko trenira 4-krat 
na teden. Tekmu-
je v disciplinah na 
300 ali 150 me-
trov. Doma ima 
že kar 19 medalj 
in tri pokale. Dva-
krat se je že uvrsti-
la državnega tek-
movanja in enkrat 

nastopala na otroških mednarodnih igrah, ki so potekale 
na Češkem v Brnu. Poleti se bo z klubom odpravila v San 
Francisco, kjer bodo potekale otroške olimpijske igre.

David Šilec, 7. b
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Kdo sem?

Ogledalo vrača mi odsev,
ki sploh ga ne poznam,
v glavi slišim le odmev,
a sebe jaz ne dam.

Sem zver, pošast, žival?
Ne razločim več oblik,
spet vidim le obraz krvav,
le parado sivih slik.

Usta so zaprta, a kričim.
le čakam in stojim.
Zdaj vem, da se bojim,
da srce, dušo izgubim.

Gregor Brdnik, 9. b

Z železnimi škornji v beli svet

Bil je lep sončen dan in šel sem v beli svet. Tam sem 
zagledal železne škornje in si jih nataknil ter šel dalje. Pri-
šel sem v dolino slaščic. Naročil sem sladoled in jagodni 
sok. Spoznal sem prijatelja, ki je imel enake škornje kot 
jaz. Vprašal sem ga, če je to pri njih moda. Rekel je, da ni 
moderno, ampak je zelo prikladno za dolgo hojo.

Tadej Rose, 4. a

Knjiga

Knjiga je zaklad,
nikoli ti ne zapre vrat.
Rad jo imej in
ob njej se nasmej.
Nekatere kar te vabijo,
druge pa le lenarijo.
Vzemi knjigo si po želji,
naj bo strašna ali smešna.
Ko knjigo boš prebral,
drugo si izberi in tudi to preberi.
Knjižničarka knjige naroči
in jih na police zloži.
Otroci pa veseli smo,
da v knjižnici nove knjige najdemo.

Rebeka Šnof, 5. a

Pomlad

Pomlad ima vsak rad,
saj začuti, da je mlad.

Vijolice drhtijo,
trobentice cvetijo,
vse rože dišijo.

LITERARNE STRANI

Urška Peserl, 7. a

David Brunčič, 7. a Klemen Ozmec, 7. b

Katja Fištravec, 8. r.
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Spomladi je pravi raj,
najboljši mesec je maj.

Drevesa zelenijo
in ptički veselo žvrgolijo.

Nataša Brunčič, 5. a

Nasilje boli

Nekega dne je učiteljica rekla, naj narišemo psa. Že-
lela sem, da bi imela najlepšo risbico, drugi pa slabšo od 
mene. Moj kuža je bil bolj podoben muci, kakor psu. Vsi 
so se smejali moji risbi. Sklenila sem, da ne bom nikomur 
več želela nič slabega.

Nadja Fras, 2. a

Domišljija

Kajbibilo, če bi rožice govorile,
marsikaj bi spremenile.
Vode in svetlobe mnogo bi zaužile.
Vitaminov polno mero,
bi si natočile.
Svoje močne dišave bi,
nam podarile.
Zdaj srečno bi zapele,
in same zaživele.
Brez naše pomoči,
lepe na vse dni.

Sara Vogrin, 3. a

Čudežno seme

Maja odpre zaboj in najde čudežno seme. Hitro pri-
pravi zemljo in seme posadi. Začne močno deževati. Maja 
pogleda skozi okno. Videla je majhno zeleno stebelce.

Pustila ga bo, da bo zraslo veliko. Posije sonce in ste-
belce zraste. Vsak dan je večje. Majo zanima, kaj bo iz tega 
zraslo. Na njem se pojavijo cvetovi. Bila je zelo lepa okra-
sna rastlina.

Samanta Simonič, 3. a

Anita Krajnc, 7. b

Jožek Zorko, 9. a

Blaž Mesarec, 7. b

Natalija Toplak, 8. r.
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Moj vrt

Za hišo imam svoj vrt. Prekopal sem ga z motiko in 
poravnal z grabljami. Vrt sem si razdelil na tri dele. Na 
prvem delu sem posejal korenček, na drugem sem pose-
jal redkvico in na tretjem delu sem posadil jagode. Med 
rastjo je potrebno zelenjavo in jagode zalivati. Včasih mi 
krt naredi krtinovec. Po dežju prilezejo deževniki iz prsti. 
Da bo vrt lep in da bodo semena zrasla, ga je potrebno 
okopavati in opleti.

Domen Leš, 3. a

Vednovsezmorem napitek

Nekega zimskega jutra so otroci pisali test iz matema-
tike. Naslednjega dne so izvedeli, da so bile samo enke. 
Učiteljica je bila jezna. Ker jim je bilo žal, jim je dejala: 
»Pojdite do Bineta in skuhajte napitek vednovsezmo-
rem.« Čeprav je bila to šala, so šli do Bineta. Zraven so 
prinesli: lonček kakava, fižol, zobno pasto, pecilni prašek, 
detregent in mleko. Bine je dodal še prašek vednovsezmo-
rem. Spili so napitek in naslednji dan dobili vsi odlično 
pet. Učiteljica in otroci so bili veseli. Bine pa je veljal za 
znanstvenika.

Jasmina Krajnc, 4. a

Sanje

Metka premišljuje,
kam vila potuje,
ki se ji v njenih sanjah prikazuje.

Ali v lep začaran gozd?
Ali čez najlepši pisan most?

Niti v gozd, niti čez most.
Ampak v daljni lepi grad,
k princu, ki ima jo rad.

Nato se poroči 
in s princem živi,
do konca svojih dni.

Saška Kurnik, 5. a

Sanje

Ko zvečer zaspim,
se v drugem svetu prebudim.
Sanjam o deroči reki,
ki teče ob pisani smreki.
V njej bonboni, čokolade
smejejo se iz daljave.
Ko te sanje se končajo,
že druge pridirjajo.
Te začnejo se s pirati,
nadaljujejo pa s škrati.
Vile vedno se smehljajo,
zato sanje veselo se končajo.
Ko pa zjutraj se zbudim,
srečna v šolo odhitim.

Rebeka Šnofl, 5. a

My younger brother

My younger brother Tilen is five years old. He is very 
funny. He cries and smiles at everything. Whenever I play 
with a toy he wants to have it. When he can not does so-
methnig, he always calls me to help him. Sometimes he is 
so impossible but i love him very much.

Blaž Turk, 4. a

Anita Krajnc, 7. b

Matija Damiš, 7. a

Primož Rojko, 7. b



30. maj 2008

stran 9

P o -
letje bo 
kmalu tu 
in z njim 
p r i j e t n o 
in toplo 
sonce, ki 
nas kar 
kliče v na-
ravo in na 
dopust na 
obalo. Vsi 
se že ve-
selimo in 
nestrpno 
č a k a m o 
p o l e tn i h 
počitnic. 
Sonce pa 
ni le ko-
ristno in 
n u j n o 
potrebno 
za življe-
nje, zna 
biti tudi 
škodljivo 

našemu zdravju, če 
ne poznamo njegovih 
negativnih vplivov. 
Zato smo se v vrtcu 
podali v projekt Za-
ščita pred škodljivimi 
posledicami sončnih 
žarkov - ozaveščanje 
predšolske populacije. 
S projektom želimo 
naučiti naše otroke in 
ozavestiti njihove star-
še o pravilni in najbolj 
učinkoviti zaščiti pred 
škodljivimi UV žarki.

Za otroke in starše 
smo pripravili plakat, 
ki smo ga naslovi-

li »Korak za korakom 
soncu naproti«. Veliko pozornost o tem pa namenjamo 
tudi v vrtcu. Kadar se odpravimo v naravo, poskrbimo za 
ustrezno zaščito. Nadenemo si pokrivala, sončna očala, 
poskrbimo, da se čim več zadržujemo v senci in pijemo 
veliko tekočine. Gospod Ploj iz našega kraja pa nam je 
podaril »šilt« kape, katere z veseljem nosimo. Na igrišču 
smo si izdelali tudi senčno uro, po kateri opazujemo, kdaj 
je sonce najmočnejše. 

Prijetno sonce pa 
nas je zvabilo tudi na 
bližnji travnik, kjer 
smo z lupami preuče-
vali njegovo »prebi-
valstvo« in rastlinje. 
Opazovali smo rože, 
trave, žuželke, polže … 
Ker smo pobliže spo-
znali čebele, nas je g. 
Leopold Hameršak, 
predsednik čebelar-
skega društva Sv. Tro-
jica-Lenart, povabil na 
dom, kjer nam je pred-
stavil delo in opremo 
čebelarja. Čebela leta 
iz cveta 
na cvet in 
o p r a v l j a 
pomemb-
no nalogo: 
o p r a š u j e 
r a s t l i n e , 
pri tem pa 
nabira cve-
tni prah in 
medičino, 
iz katerega 
naredimo 
med. Naša 
čebela se 
i m e n u j e 
k r a n j s k a 
sivka in je 
najboljša 
pasma ce-
lega sveta, 
nam je 
povedal g. 
Leopold. 
Og le da l i 
smo si če-
belnjak in 
preizkusili 
med naših 
čebelic. Najpogumnejši so čebeljega samca-trota prijeli v 
roko, saj ta namreč nima žela, zato ne piči. Spoznali pa 
smo tudi, da je čebelja družina veliko bolj organizirana, 
kot smo ljudje. Vsaka opravlja svoje delo brez pripomb, 
tako matice, troti, kot tudi čebele delavke.

Lep sončen pozdrav od Vrabčkov!

NAŠI NAJMLAJŠI

Raziskovanje travnika z lupami

Vrabčki s podarjenimi kapicami

Izdelovanje sončne ure.

Čebelar v zaščitni obleki

Matica in troti na čebelarjevi roki

Čebelnjak

Kako v Vrtcu Selce preživljamo sončne dneve?
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Križanka
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Špela Kocbek, 5. r. osemletke





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


