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Èlani uredniškega odbora: Eva Verdev, Metka Oprèkal, Urška Jurgec, Urška
Mirnik, Urška Majcen, Janja Jelen, Uroš Jurgec, Ana Pungartnik, Tamara Breznik,
Tadeja Kuglar, Tina Ožvald.

Glavna urednica: Urška Mirnik
Jezikovni pregled: Amalija Kožuh
Tehnièna ureditev, raèunalniški prelom: Jure Uraniè
Mentorica novinarskega krožka: Milena Jurgec

Tisk: OŠ Vojnik
Naklada: 150 izvodov

VOJÈ –Vojniški osnovnošolski èasopis je glasilo uèencev Osnovne šole
Vojnik ter POŠ Šmartno v Rožni dolini, Nova Cerkev in Socka. Izdajajo ga
èlani novinarskega krožka OŠ Vojnik.

Glasilo si lahko ogledate tudi v elektronski obliki na spletni strani OŠ Vojnik.
http://www2.arnes.si/~ovojnikce/

IZ VSEBINE

Naš pogovor ...
gospa Tatjana Ledinek
Dogodki ...
Reportaža ...
Vojè se pogovarja ...
gospa Branka Pavšer
Vojèevi dopisniki ...
Ali veste???
Vojèeva glasbena lestvica...
Zvezdno nebo ...
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NASMEH

‘’Nasmeh nas niè ne stane, vendar
èudežno deluje. Obogati tistega,
komur je namenjen in ne osiromaši
tistega, ki ga poklanja. Zablesti kot
sonèni žarek, a spomin nanj lahko
ostane za vedno. Nihèe ni niti tako
bogat niti tako reven, da si ga ne bi
mogel privošèiti. Z njim lahko vsak
samo pridobi. Nasmeh prinaša sreèo
v hišo, pozdrav prijatelju, pomoè pri
sklepanju poslov. Je poèitek
utrujenemu, kažipot izgubljenemu,
sonèni žarek žalostnemu in najboljše
naravno zdravilo proti jezi. Ni ga moè
kupiti, izprositi, izposoditi ali ukrasti,
ker ima vrednost samo, kadar se ga
poklanja.’’

Podarjamo vam svoj nasmeh!

Uredniški odbor
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NAŠ POGOVOR

- Kje ste preživljali otroška leta?
V Celju.
- Ste se že kot otrok igrali šolo?
Mislim, da sem se tudi jaz kot veèina otrok
v doloèenem obdobju igrala šolo.
- Kje ste obiskovali osnovno šolo?
V Celju.
So Vas uèitelji, ki so Vas uèili, navdušili,
da ste se odloèili za poklic uèitelja?
Na mojo izbiro poklica niso posebno vplivali.
- Kaj ste imeli v šoli najrajši?
Krožke.Tako so se takrat imenovale interesne dejavnosti.
- Kdaj je bilo lažje pouèevati, takrat ko ste zaèeli ali sedaj?
To je odvisno od generacije, ki sem jo ali jo pouèujem.
- Ali ste radi razrednièarka?
Ja!
- Kako se poèutite, ko skoraj celo življenje
hodite v šolo?
Niè drugaèe, kot èe bi opravljala drugo delo.
- Ali imate otroke?
Imam hèer Nino.
- Kako vaša hèi glede na Vas kot uèiteljico?
Mislim in upam, da ji nisem preveè težila.
- Gre Vaš otrok po vaših stopinjah?
Ne.
- Kaj radi delate v prostem èasu?
Èe je lepo vreme, me “popelje” na sprehod psièka,
drugaèe pa rada polenarim in preberem kakšno knjigo.
- Kakšno glasbo najraje poslušate?
Odvisno od trenutka, sicer pa ne morem reèi,
da mi kakšna glasba ni všeè.
- Kaj Vam pomeni prijateljstvo?
Življenje brez prijateljstva je prazno.
- Kaj je vaša velika želja?
Da bi bili v naši družini vsi zdravi.
- Kaj bi nam želeli sporoèiti?
Namesto sporoèila naj omenim misel W. Chuchilla:
Skrivnost uspeha v življenju ni v tem,
da èlovek dela tisto, kar ljubi,
temveè, da ljubi tisto, kar dela!

Najlepša hvala!

Urška Mirnik, 8.a

Z GOSPO TATJANO LEDINEK
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DOGODKI

GLASBENA DELAVNICA ZAC

Desetletje neprekinjenega delovanja je za vsako ustanovo lepo obdobje. Posebej lepo je,
èe je njena dejavnost posveèena glasbi.
Glasbena delavnice studia ZAC se že lahko pohvali z 10-letnim delovanjem.
Studio ZAC poteka na veliko šolah, seveda tudi na naši, in zato smo lahko hvaležni gospe
Majdi Rojc, ki ve, kaj nekaterim pomeni glasba. V glasbeni delavnici poteka delo pod
vodstvom mentorjev.
Pri harmoniki, kitari in tolkalih poteka delo eno uèno uro tedensko. Ob zakljuèku
posameznega letnika in ustrezno predelani snovi uèenci opravijo letni izpit.
Pri keyboardu zaradi specifike instrumenta, uènega programa in metodiènega pristopa
delo poteka po skupinah eno uèno uro tedensko v obliki teèaja. Ob zakljuèku teèaja in
predelanem uènem programu uèenci opravijo izpit.
Vsi, ki ste v tej kratki predstavitvi studia ZAC odloèili za izpit, pohitite!!! Note èakajo na
vas.

Maja Kmetec, 7. b

Zvezdni trenutki

V nedeljo, 13. januarja 2002, je v organizaciji Radia Rogla potekala glasbena prireditev
Zvezdni trenutki. Nastopila smo dekleta iz naše šole. Že prej smo posnele pesmi, ki smo
jih želele predstaviti, nato pa smo zapele še na prireditvi. Po oceni strokovne komisije je
zmagala Sabina Krajnc iz 8. b razreda, po mnenju poslušalcev pa Urška Koželj in Nastja
Èakš.

Nastopati je bilo zelo prijetno, vsak tak nastop je poseben izziv. Nekaterim je bila morda to
prva stopnièka do uspešnega prepevanja.

Gostja prireditve je bila Karmen Stavec, ki je med štetjem glasov zapela nekaj svojih lepih
pesmi.

Maja Kmetec, 7. b
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VOJÈ SE POGOVARJA VOJÈ SE POGOVARJA

- Kje ste preživljali otroška leta?
V najlepšem mestu na svetu, v Mariboru.
- Ste se že kot otrok igrali šolo?
Ne spominjam se, da bi se igrala šolo. Rada sem
pa uèila. Bila sem najstarejši otrok v številni
družini in svoje brate in sestro sem vedno kaj
uèila. Ampak to ni bila igra.
- Kje ste obiskovali osnovno šolo?
Obiskovala sem Osnovno šolo Maksa Durjava, ki
je bila takrat na novo zgrajena in zelo moderna.
Takšne razkošne šole še do danes nisem videla.
Imeli smo velike uèilnice, veliko telovadnico,
ogromno jedilnico, velike avle, zdravstveno ambulanto in še in še.
- So Vas uèitelji, ki so Vas uèili, navdušili, da ste se odloèili za poklic

uèitelja?
Pravzaprav ne. Ko pa sem se že odloèila, sem želela biti podobna prof.
Muzlovièevi, naši profesorici biologije. Na prvi pogled je bila stroga, a v
resnici zelo mehka in dobra. Nekoè, ko smo se, ne vem veè kaj, uèili, je
prinesla k pouku dva kozarca marmelade in trideset žlièk. Potem smo
poskušali marmelado in zavijali oèi od ugodja. Takrat sem si rekla, da èe bom
uèiteljica, bom tudi nosila uèencem marmelado, a do danes je še nisem nesla
in vse kaže, da je tudi ne bom. Sicer pa, kdo bi vedel.
- Kaj ste imeli v šoli najraje?
V osnovni šoli biologijo, a v glavnem zaradi profesorice. V srednji pa
slovenšèino.
- Kdaj je bilo lažje uèiti, ko ste se zaposlili ali sedaj?
Vedno sem rada uèila. Zelo težko sem èakala na dan, ko sem šla prviè v
službo in še danes svoje delo z veseljem opravljam. Lažje je sedaj, ko nimam
odrašèajoèih otrok. In marsikatero skrivnost našega poklica sem odkrila.
- Ali ste radi razrednièarka?
Razrednièarka sem zelo rada. Ko nekaj let nisem imela razreda, sem se
poèutila kot brezdomec. Zlasti zadnji dan pouka.
- Kakšni se Vam zdimo uèenci?
Danes ste uèenci krasni. Eni imajo slovenšèino radi, drugi pa ne. Tako je bilo
vedno. Ne opažam razlik med generacijami. Vaše mame in oèetje, ki sem jih
tudi že uèila, niso bili niti bolj pridni niti bolj poredni.
- Kako se poèutite, ko skoraj celo življenje hodite v šolo?
Èudovito.
- Ali imate otroke?
Imam tri krasne hèerke. Dve sta odrasli, tretja pa pravzaprav tudi, saj je že
študentka na univerzi.
- Kako vaši otroci gledajo na Vas kot na uèiteljico?
Ne vem, èe gledajo v meni uèiteljico. Doma nisem bila preveè pedagoška.

Z GOSPO BRANKO PAVŠER
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VOJÈ SE POGOVARJA VOJÈ SE POGOVARJA

- Ali gredo Vaši otroci po Vaših stopinjah?
Da. Moja hèi Klara je profesorica slovenšèine na gimnaziji. Ampak jaz
nimam za to nobenih zaslug, saj sem jo hotela odvrniti od slovenšèine. Bila
je nadarjena za ta študij.
- Kako dolgo ste bili mentorica šolskega glasila AHA?
Mentorica sem bila petnajst let. Naše glasilo Aha je dobilo že po prvem letu
nagrado za najboljše osnovnošolsko glasilo v Sloveniji. Res pa je, da sem se
kakšno leto pripravljala na to delo. Obiskovala sem seminarje, ki so jih vodili
Manca Košir, Božo Kos, Ivan Tušek idr. Od njih sem se marsikaj nauèila.
Mnogo pa tudi iz knjig.
- Ste bili veèkrat nagrajeni?
Vsaj pet let ali celo veè smo pobirali prve nagrade, nato pa pohvale za stalno
kvaliteto.
- Kakšne so bile razmere za izdajo glasila?
Razmere so bile mnogo manj ugodne, kot so danes. Zelo pa mi je stala ob
strani, torej me je podpirala, naša tedanja pomoènica ravnatelja in sedanja
ravnateljica gospa Rojèeva. Èe tedaj ne bi bilo nje, tudi glasila ne bi bilo.
- Ste imeli glavno nalogo pri urejanju glasila?
Pri urejanju? Kaj pa vem. Najraje sem imela delo z uèenci. Sprva nihèe ni
vedel, kaj bi pisal, po razgovoru in motivaciji pa so ideje kar vrele iz uèencev.
Nenadoma je bilo vèasih toliko prispevkov, da bi lahko izdali naenkrat kar
veè glasil. Ko malo brskam po spominu, se spomnim nekaj èudovitih mladih
novinarjev in ilustratorjev. Res! Nimate pojma, kako lep in zanimiv je bil
tedaj naš èasopis. Še predsednik države Milan Kuèan ga je pohvalil. Ampak
èasi so šli naprej. Sprva smo èasopis izdelovali roèno, kasneje pa z
raèunalnikom.
- Kakšno se Vam zdi naše glasilo?
Vaš èasopis je lep, prijazen in zanimiv. Èestitam gospe mentorici in vam.
- Kaj svetujete èlanom novinarskega krožka?
Delajte s srcem! Mnogo berite in poskušajte pisati zanimivo in veselo. Iz
èasopisa mora dihati mladost.
- Kaj Vam pomenita praznika dan žena in materinski dan?
Pravzaprav niè. Ta dva praznika mi gresta malo na živce. Imam zelo dobrega
oèeta, vse bi dal za nas otroke, in tudi moje hèerke ga imajo. Ne vem, zakaj
torej ni še oèetovskega dne.
- Kaj radi delate v prostem èasu?
Berem in se sprehajam. Po treh desetletjih prviè nimam med tednom doma
nobenega otroka, zato se mnogo veè potepam, kot sem se.
- Kaj bi radi zaželeli vsem nam uèencem?
Najveèja želja je skrita globoko nekje v meni in je ne izdam. Saj lahko
obdržim to skrivnost zase, kajne?

Najlepša hvala!

Urška Jurgec, 8.a
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VOJÈEVI DOPISNIKI RAZREDNA
STOPNJA VOJNIK

Zajèek

Zajèek v gozdu se igra,
skaèe sem in skaèe tja
in prav dobro se ima.

Sam pri sebi misli si,
kje hrano naj dobi,
da trebušèek napolni.

Nuša Videnšek, 3. a

LISICA TATICA

Lisica
tatica
v gozdu doma,
lisjaka
èudaka
za moža ima.
Lovita
dneve
cele se,
igrata
in
smejita se.
Povedal
to
bi vam,
da vsak
lisjak
je èudak.

David Dobrotinšek, 3. a

Kuža

Kuža laja
hov hov hov,
deèek je prišel domov.

Kuža je nato molèal,
ko mu deèek
kost je dal.

Silno rad
jo je obral
in nato takoj zaspal.
Drugi dan
pa zopet èaka
deèka, svojega junaka.

Tadej Kebliè, 3.a

Lisica in polž

Kurice vzela
je drzna tatica,
v gozdu jih snedla
je zvita lisica.

Po stezici
mimo breze
polžja mati
s polžkom leze.

Lisica zvitorepka
je drvela
in v hitrosti svoji
polžka je zadela.

Matevž Mariè, 3. a
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VOJÈEVI DOPISNIKI RAZREDNA
STOPNJA VOJNIK

PTICA LETALICA

PTICA
LETALICA LETA
VSEPOVSOD.

ZJUTRAJ
NA OKNO PRILETI,
DOBRO JUTRO ZAŽELI.

HITRO, HITRO
ODLETI, DA SI
HRANO PRISKRBI.

KO SI
HRANO PRISKRBI,
VSA OD SREÈE ZAŽARI.

PA ZAPOJE PESMICO:
»O, KAKO JE
TU LEPO!«

Teja Fideršek, 3. a

Ježek – bežek

Ježek se jezi,
ko lisica
ga lovi.

Urno teka
in se kotali,
da ji èim prej ubeži.
Ježku zrasle
so bodice,
tako se rešil
je lisice.

Neja Rihar, 3.a

Medvedek

Medvedek
sladko spanèka
kakor naša Anèka.

Spanèka
dolgo celo zimo,
da pomlad spet pride mimo.

Takrat se zbudi
in hiti,
da kaj ne zamudi.

Marina Medenjak, 3. a

Ježek in hruška

Hruška debeluška vriska
in piska tako moèno,
da se ježek zbudi.

Hruška debeluška pade
z drevesa, ježek jo sreèa
in z bodicami odnese.

Ježek v svoj brlog hiti
in si zalogo naredi.

Natalija Jevšenak, 3. a
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VOJÈEVI DOPISNIKI
PODRUŽNICA

SOCKA

PREDMETI OŽIVIJO

Ko je prišel Miha v šolsko garderobo, je vrgel šal, kapo in rokavico na tla. Rokavica je padla
v blatno lužo: ”O, fuj, bananin olupek je menda tukaj že deset dni!” Šal pa je padel med
èevlje: ”Joj, kako smrdi! Še zadušil se bom!”
Potem se je rokavica le skobacala iz luže, kapa iz smeti in šal iz èevljev. Ker je šel Miha
domov, je vzel vse stvari. Doma jih je mama oprala in vse je bilo zopet èisto.

Metka Petelinšek, 4.razred

RECEPT ZA PREMAGOVANJE LEVOV

Najprej preizkusimo leva, èe ga lahko premagamo ali ne. Škoda, ni uspelo…
Èe ne gre, Vam bom zaupal recept. Nalijemo vodo po želji, pet žlic soli, malo zmeèkanega
in na drobne košèke razcefranega papirja, redkev, eno žlico špinaèe, tri narezane
krompirje, radiè, sok in eno tabletko aspirina. To prekuhamo v loncu. Vre naj dobrih pet
minut. Ko se to èudo ohladi, ga spijemo. Imenuje se levomoèna leva roka. Ko priène ta
tekoèina delovati, gremo na leva in ga v hipu premagamo. (Vsi mi zaploskajo.) HVALA,
HVALA ZA SODELOVANJE! Hvala!

Anže Kraljiè, 5. b

MATERINSKI DAN

Enkrat na leto ima mamica rojstni dan in materinski dan. Na ta dan kupimo kakšno rožico
ali darilce. Lahko ga naredimo sami ali pa ga kupimo. Ni važno, samo da se na mamico
spomnimo ali jo prijazno pozdravimo, ko pride iz službe in namesto nje naredimo kosilo.
Na ta dan je ne smemo razjeziti ali užaliti. Ta dan ne praznujemo kot rojstni dan, lahko pa
je vsaj vzdušje praznièno, razpoloženje pa veselo. Verjetno bo mamica tedaj vesela, da se
spomnimo nanjo. Škoda, da nimamo še veè takšnih praznikov, da bi se veè zabavali in ne
tako kot sedaj, ko se veselimo z družino enkrat ali dvakrat.

N. N
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VOJÈEVI DOPISNIKI
PODRUŽNICA

SOCKA

KADAR MAÈKE NI DOMA, MIŠI PLEŠEJO

Na stari kmetiji so imeli dveletnega otroka. Ime mu je bilo Jernej. Rad je vsak dan
razmetaval, mamica pa je morala pospravljati za njim. Nekega dne je šla mamica na potep
in Jernej je ostal sam doma. Zaèel je razmetavati posteljo, igraèe in zvezke. Èez nekaj èasa
je prišla mamica domov in ko je zagledala tako “pospravljeno” sobo, si je rekla:”Kadar
maèke ni doma, miši plešejo.”

Žiga Jeseniènik, 4. razred

PRESENETIL SEM MAMICO

Nekega sobotnega jutra nisem mogel spati. Ozrl sem se na uro in videl, da je komaj pol
šestih. Vsi so še spali. Gledal sem v steno in premišljeval, kaj naj grem delat. Najprej sem
mislil, da bi šel igrat igrice na raèunalniku, nato pa da bi šel gledat risanke, vendar niè od
tega se mi ni zdelo pametno. Naenkrat sem se spomnil, da lahko skuham kavico, pripravim
zajtrk in in vse to odnesem mamici v posteljo. Hitro sem se oblekel in potiho odšel do
kuhinje. Pripravil sem si kavo, skodelico, marmelado, margarino in kruh. Skuhal sem
kavico, namazal kruh, postavil na pladenj in odnesel proti spalnici. Najprej sem potrkal na
vrata, nato pa sem rekel:”Dobro jutro, mami, danes sem ti prinesel zajtrk v posteljo.” Mami
je bila tako preseneèena, da ni vedela, ali je res ali sanja. Preseneèena mi je dejala: ”Joj,
Marko, danes si me zelo presenetil, upam, da bo še veèkrat tako.”
To je bilo moje prvo preseneèenje za mamico.

Marko Klajnšek, 4.a
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VOJÈEVI DOPISNIKI PODRUŽNICA
ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

MOJE SLOVO

Nekega dne smo se odloèili, da se bomo preselili. Tisti èas sem spoznala, kako
rada imam svoj dom. Moje preprièevanje ni zaleglo. Èakali smo dva meseca, da se
lahko tja preselimo. Prišel je dan slovesa. Težko mi je bilo pri srcu. V domu, v
katerem sem odrašèala,m nisem mogla ostati. Treba je bilo pakirati. Takoj sem se
zatekla v sobo. Nisem zadrževala solz. Potem smo odrinili. Celo pot sem bila tiho.
Vsi so me gledali. Konèno smo prispeli. Hiša ni bila ne vem kako lepa. Še tisto noè
sem pobegnila domov. Vse je skrbelo zame. Tako so me preprièali, da bomo ostali
tam, kjer se nahajamo. Morala sem sprejeti nov dom. Navadila sem se ga. Še zdaj
živim v njem

Tamara Peterle

MOJE SLOVO

Komaj sem èakala dne, ki je bil doloèen za odhod v Èatež. Ta dan je tudi hitro prišel.
Zjutraj sem morala zgodaj vstati in se odpraviti na dogovorjeno mesto, od koder je bil
odhod. Ko smo se posedli na avtobus sem bila zelo vesela, hkrati pa se me je lotevalo
domotožje, saj je bilo to prviè, da sem šla kam sama za nekaj dni. V domu v Èatežu
smo bili vsak dan zelo zaposleni. Uèili smo se o èebelah, vremenu itd. Hodili smo tudi
na pohode, kjer smo marsikaj spoznali in se nauèili. Vsak veèer smo imeli sestanek.
Vsak dan se mi je zdel daljši, èeprav sem bila polno zaposlena. Najdaljši dan je bil dan
mojega odhoda. S težavo sem doèakala odhod avtobusa. Domov sem prišla zelo
vesela in starša sta me z veseljem prièakala, ker sem se sreèna in zdrava vrnila. Drugi
dan sem jima pripovedovala, kaj vse smo poèeli v Èatežu. Nazadnje sem jima
povedala, kako mi je bilo hudo tistega jutra, ko smo se odpravili v šolo v naravi. Do
sedaj je bilo to moje prvo slovo od staršev.

Špela Viher
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VOJÈEVI DOPISNIKI

SNEŽAK SE SMEJE

Janko in Metka sta delala snežaka. Delala sta kepe, jih valila eno na drugo. Janko je poiskal
kamen za gumbe in oèi. Metka pa je prosila za korenèek in star lonec. Potem sta ga
gledala. “Joj, saj sva pozabila na metlo!” Janko je stekel po metlo in jo dal snežaku. “Pa še
nekaj mu manjka!” je rekla Metka. “Kaj pa?” je bil radoveden Janko. “Usta vendar!” Janko
je poiskal kamne in jih pritrdil snežaku. In snežak je imel usta, ki so se smejala, Metka in
Janko pa sta šla pit èaj.

Jure Èrepinšek, 3. razred

PODRUŽNICA
ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

MORSKE ŽIVALI V MESTU

Bilo je veselo jutro. Živali so si iskale kaj za pod zob. Galebi so sedeli na skalah in gledali v
morje, èe je kaj rib. Skat je lenaril na morskem dnu in èakal, èe pride mimu njegov plen. Orke
so gledale, èe bo mimo priplaval kak tjulenj, mrož ali vsaj pingvin. Morski ježek je vse
obiskovalce, ki so prišli bliže, napikal, kar se je dalo. Morski pes je plaval naokoli in gledal, èe
ja kaj novega za njegov èasopis. Bilo je le to, da so ribe iznašle odganjalca skatov in morskih
psov. Nikar se ne smejte, to so ribji znanstveniki. Tjulnji so pili svežo limonado. Morski polž
je šel v morsko trgovino. Kupil si je sok iz morske trave.
‘Super akcija, kaj, gospod polž?’
‘Da, super znižanje soka imate.’
Morske maèke so lovile morske podgane in morske miši.
Male orke so se uèile raèunati. Uèitelj je vprašal: “10 rib plava v morju. Eno poje morski pes.
Koliko jih se ostane tam?”
Uèenec odgovori: “Niè!”
Uèitelju pa ne gre v glavo: “Kako? Saj 10-1=9 in ne niè!”
“O ja, pa gre skupaj. Èe pride morski pes, ribe zbežijo!”
Sinji kit je šel kupit morske motorne sanke. Morska kumara je mislila kupit morsko solato, a
je imela prebavne motnje in ni mogla s stranišèa. Uèenci morske šole so imeli pevski zbor. V
zboru so zapeli pesem Žabe svatbo so imele.
Gospe hobotnici se je pokvarila peèica. Ura je bila 4:00, zabava pa èez eno uro. Gospod kit je
popravil peèico in ugotovil, da je notri babièina kapa! Mali sinji kit se je igral z motornimi
sankami.
Gospa sardela je šla v slašèièarno po krofe in v cvetlièarno po morske lilije. Delfin je skakal iz
vode in lovil ribe. Skat pa ga je gledal in si mislil: “No, ali še ni utrujen? Se mu je zmešalo?”
Morski konjièek je svoje vozilo napaèno parkiral, zato mu je morski pes zaraèunal kazen.
“No, kaj takega. Zdaj ne bom smel veè tukaj parkirati,” se je jezil morski konjièek.
V morskem mestu se vsak dan zgodi veliko zanimivega.

Jure Èrepinšek, 3. razred
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JANKO, METKA IN SNEŽAK

Prièela se je zima in zapadlo je veliko snega. Janko in Metka sta se toplo oblekla, obula
škornje in odhitela na sneg. Odloèila sta se, da naredita snežaka. Skotalila sta tri kepe ter
jih sestavila v snežaka, dodala sta še roke in odhitela v hišo. Metka je vzela gumbe in
korenje, Janko pa lonec in metlo. Korenje sta porabila za nos, gumbe pa za oèi. Lonec sta
poveznila na glavo, metlo pa v roke. Potem sta nasmejana odšla v hišo.

Primož Krajnc, 3. razred

MOJE PUSTNE NORÈIJE

Sobota je bil dan za pustne norèije. Z atijem sva se odloèila, da greva v Celje na
maškarado. Ati se je oblekel v starèka, jaz pa v starko. Najprej sva šla v Celje, kjer sva si
ogledala Parado humorja. Tam sva se sreèali s Saško. Skupaj z drugimi maškarami sva šla
po trgu. Pot sva nadaljevala v Žalec, kjer sva se oglasila pri moji omi. Odprla nama je, dala
nama je sto tolarjev in dva krofa. Zahvalila sva se in odšla. Ni naju spoznala. Z dedijem
sta se pogovarjala, kdo neki bi lahko bil. Midva sva prišla skozi zadnja vrata. Vprašala sta
naju, èe sva bila midva namaskirana. Pritrdila sva in tega sta bila zelo vesela. Kmalu sva se
odpravila domov. Mami je bila že doma. Potrkala sva na vrata. Odprla je in bila
preseneèena, ko je zagledala dve maškari. Ni naju prepoznala. Ugibala je in ugibala,
dokler nama ni ušel smeh. Odkrila sva se. Ni mogla verjeti, da sva se midva namaskirala.
Še dolgo smo se smejali pustnim norèijam.

Špela Viher

ZMAJ

Bil je lep sonèen dan in zunaj je rahlo pihljal vetriè. Aleksander in Aleš sta se v
senci pod drevesom dolgoèasila. Potem pa je veter malo bolj zapihal in dal
Aleksandru idejo, kajti spomnil se je, da bi lahko izdelala zmaja. Hitro sta
poiskala papir, lepilo, vrv, barvice in lepilni trak. Kmalu sta zmaju naredila
glavo ter mu narisala na obraz oèi in usta. Aleš je na vrvico lepil pentlje,
Aleksander pa je pri glavi še nekaj popravljal. Potem, ko sta zmaja
dokonèala, sta odšla ven. Zunaj je še vedno pihal veter. Aleksender in
Aleš sta zmaja spustila v zrak. Aleš ga je držal za vrvico, Aleksander pa
je gledal, kako visoko leti. Ko je sonce zašlo, sta zmaja pospravila.
Ugotovila sta, da se lahko v sonènem in vetrovnem dnevu tudi kaj
zanimivega igraš.

Lucija Cigelšek

NAŠ ODMOR

Ko pomalicamo, se gremo igrat. Èe je malica sladka, pa si še prej umijemo
zobe. Nekateri se igrajo s kockami, nekaj se nas igra z mehkimi žogicami,
nekateri pa tudi pišejo na tablo. Odmora se vedno veselim in ga lepo
preživim.

David Lampret, literarni krožek
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Doma imamo ovce. Moj oèka se
lovi z ovnom. Zelo rad pa mi poje
tudi èokolado.

Tomaž Goreèan

Najraje na svetu imam oèka in mamico. Peljeta me
v glasbeno šolo, v šolo, skrbita za hrano in mi
kupita bonbonèke. Vesela sem, da imam tako zelo
dobra starša.

Sara Gobec

Uèenci so povedali:

Mama me ima zelo rada,
èeprav mi redkokdaj pomaga
pri domaèih nalogah. Pomaga
pa mi pri drugih stvareh.

David Lampret

Moja mama gre zjutraj v hlev.
Ko pridem domov, me vedno
èaka dobro kosilo.

Roman Lebiè

Moja mamica Irena
me ima najraje.
Seveda ima rada
tudi moji dve
sestrici. Po poklicu
je uèiteljica in uèi
peti razred.

Martina Zorko

Moja mama pride
pozno iz službe, oèka
pa zelo rad dela.

Jaka Ribiè

Mamica je šivilja. V službi
šiva in pove ostalim
šiviljam, kako naj šivajo.

Nina Podgoršek

Moja starša sta zelo velikodušna. Veliko popustita in me
imata zelo rada. Sreèna sem, ko me stisneta k sebi.

Anja Jezernik

Oèka me preganja k uèenju
poštevanke in k branju knjig.
Èasa za igranje imam sedaj
bolj malo.

Sebastian Jakop

ZAKAJ SEM VÈASIH ZASKRBLJEN-A ?

Zaskrbljen sem, èe pomislim, da bi hodil v šolo še 20 let. (Gregor)
Skrbi me, kaj se bo zgodilo z mojim bratom, ker je tako nagajiv. (Sara)
Skrbi me, èe nimam vse naloge ter èe se mami in ati kregata. (David)
Mene najbolj skrbi, kdaj bomo zaklali zajce. Imam jih zelo rad. (Jaka)
Èe mamice in oèija ni dolgo domov, sem zelo zaskrbljena. (Nina)
Mene najbolj skrbi, da bo mami oddala muco Piko, ker je preveè poredna. (Anja)
Skrbi me, kako bom delal v šoli, èe pozabim doma oèala. (Roman)
Ati pravi, da bo prodal Pika in to me zelo skrbi. (Martina)
Skrbi me, ko pozabim doma zvezek. (Mitja)
Ko grem s psièko Ulo na sprehod, me veèkrat kdo vpraša, èe mu jo dam.
Takrat sem vedno zaskrbljena. (Ana)
Posadili smo jablane, breskve in hruške. Skrbi me, èe bodo dobro rastle. (Tomaž)
Kmalu bomo imeli plavalni teèaj. Skrbi me, èe bo voda dovolj topla. (Sebastian)
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OBISKAL NAS JE PISATELJ PRIMOŽ
SUHODOLÈAN

V januarju nas je obiskal pisatelj Primož
Suhodolèan. Vsi uèenci in malošolarji smo se zbrali
v uèilnici drugega razreda. Pripovedoval nam je
zgodbe o živalih. Bile so zelo zanimive in smešne.
Zelo smo se zabavali. Na koncu smo priredili
tekmovanje v smehu. Glavni sodnik je bil pisatelj.
Ker se ni mogel odloèiti za zmagovalca, je nagrade
podelil vsem tekmovalcem.

Valentina Bejkov

Pisatelj zgleda zelo mlad in to mi je bilo zelo všeè. Pa še smešen je. Piše zelo
smešne knjige. O Petru Nosu sem prebral pet knjig. Posodil sem jih
sošolcem, Tudi njim so bile všeè.

Gregor Oprèkal

Bilo je super, ko je pripovedoval zgodbo o kokoški, ki je vsak dan šla k frizerju.
Vse je znala, le jajc ni znala nesti. Tekmovali smo tudi v smejanju. Iskali smo
naj smejalca na šoli. Tudi jaz sem tekmovala. Nasmejala sem in pokazala sem
toèno na uèiteljice. Pisatelj mi je dal kartico s podpisom in podpisal se je
Popek.

Sara Gobec

Gospod Primož je zelo dober in smešen. Piše èudovite zgodbe. Najbolj všeè
mi je bila njegova knjiga Novice iz živalskega sveta.

Katja Šibanc, literarni krožek

Primož Suhodolèan je smešen, pameten in dobro pripoveduje.

David Lampret, literarni krožek
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PRESENETIL SEM MAMICO

Moja mamica praznuje rojstni dan avgusta. Takrat imamo šolske poèitnice.
Preteklo leto sva se s sestro dogovorila, da mamico ob rojstnem dnevu presenetiva. V
knjižnici sva si izposodila knjigo z naslovom Roèno izdelovanje drobnih predmetov. Imela
sva jo skrbno skrito. Nobeden od staršev ni vedel za to knjigo. Bile so k sreèi poèitnice.
Dopoldan, ko sva bila s sestro doma, sva se pogovarjala o razliènih stvareh in nisva se
mogla domisliti, le kaj bi ji izdelala.
Nekega jutra, ko sem še dremal v topli postelji, mi je šinilo v glavo, da bi ji napravil vizitko
ter lep šopek vrtnic iz krep papirja. Vzel sem valovito lepenko in skrbno izrezal lepo nežno
modro vizitko. Na njo sem iz kolaž papirja prilepil cvetlice. V vizitko sem napisal lep verz,
ki sem ga našel na veliki stari vošèilnici. Izpod mojih rok so kmalu nastale rdeèe vrtnice.
Šopek sem povil z zlato pentljo. Darilo je bilo pripravljeno. Skril sem ga v sobi na mesto,
kjer mamica le redko pogleda, to je moja pisalna miza. Sestra je tudi izdelala vizitko. Iz
papirja je naredila pomladni travnik. Kar hitro se je bližal mamièin rojstni dan. S sestro sva
pripravila kosilo. Miza je bila praznièno pogrnjena. Spekla sva pecivo. Komaj sem
dokonèal, ko se je mamica vrnila iz službe domov. Prièakala sva jo na pragu, ji èestitala in
izroèila darilo. Bila je zelo vesela, a tudi preseneèena. Po licu so ji tekle solze sreèe.
Pohvalila naju je in se zahvlila za preseneèenje. Dejala je, da je to najlepše darilo, saj je
lepo, majhno in ljubeznivo. Vizitka in šopek vrtnic še danes krasita sobo. Vesel sem, da
sem z majhnim in skromnim darilom presenetil mamico. Ona darilo ceni, saj ve, da sem
ga izdelal res iz prave ljubezni in spoštovanja.

Tomaž Kraèun, 5.c

PRESENETILA SEM MAMICO

Moja mamica je zelo zaposlena in zato sem jo nekega dne hotela presenetiti. Ponavadi
nikoli ne pomagam pri gospodinjskih opravilih, ta dan pa sem. Ko sem prišla iz šole, sem
bila sama doma in sem se odloèila, da namesto mamice pospravim hišo. Najprej sem
posesala sobe, nato pa sem pomila posodo v kuhinji. Mamica mi je sporoèila po telefonu,
kdaj se vrne domov. Ob prihodu domov je bila zelo utrujena in ni prièakovala mojega
preseneèenja, ko sem ji rekla, naj si odpoèije, jaz pa sem ji skuhala kavico. Od veselja me
je drugi dan povabila v kino.

Diana Pušnik, 5.c ŠOPEK ZA MAMO

Šopek rož v vazi tam dehti,
šopek rož na travniku cveti,
šopek rož v tvojih rokah zdaj tièi,
šopek rož pod sonèkom tam cveti.

Šopek rož za praznik ti otrok podari,
s šopkom ti sreèo zaželi,
s šopkom rož se svet okoli vrti,
s šopkom rož si sreèna, mama, ti.

Tadeja Kuglar, 6.b
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Moj prijatelj France Prešeren

Nekega deževnega jesenskega dne se je v že dolgo osamelo kmetijo desno od naše hiše
priselil France Prešeren.
Bil je vedno zadržan. Ob toplih dneh je sedel na terasi in pisal, ob slabšem vremenu pa je
sedel v svoji pisarni in pisal tako, da je skozi svetlobo njegova podoba odsevala v siv, žalosten
dan. Veliko je pisal. Vsak dan.
Nekega sonènega dne sem se navelièala èakanja in se sama napotila k svojevrstnemu sosedu.
Pozvonila sem na zelo star zvonec. Vrata mi je odprl mož srednjih let, lepo urejen in na videz
zelo skrivnostna oseba.
V resnici je bil zelo prijazen. Z mano je zelo rad poklepetal ob pecivu in èaju. Zaupal mi je, da
je pesnik, ki želi postati nekaj veè. Menil je, da bo pomemben tudi po svoji smrti. Naslednje
dneve me je vsak dan pospremil do šole, kjer je tudi pouèeval. Èeprav se je imenoval France
Prešeren, smo ga klicali dr. Fig-fig, saj nam je med odmori delil suhe fige.
Nekega dne pa me ni poèakal pred hišo. Stekla sem k njegovi hiši in hotela pozvoniti. A
nisem. Postalo mi je zelo hudo. Na vratih je visel napis: ‘’Na prodaj!’’ Žalostna sem šla proti
šoli. Šolska pot me je vodila mimo cerkve. Tako kot vsak dan sem tudi takrat pogledala na
oglasno desko. Pisalo je: »Umrl pesnik dr. France Prešeren.« Nisem imela moèi, da bi brala
naprej.
Nikoli ga ne bom pozabila. Imel je prav. Šele po smrti je za ljudi nekaj posebnega.

NAŠ SOSED FRANCE PREŠEREN

Prešeren se je pred približno pol leta vselil v sosedovo hišo. Na zaèetku je bil zelo èudaški.
Sploh ni hotel imeti stika z nikomer od sosedov. Nekega dne pa nas je vse zelo presenetil. Pri
vhodnih vratih je pozvonilo. Šla sem odpret. Od zaèudenja sem obstala kot okamenela, saj
ni bil nihèe drug kot naš èudaški sosed France Prešeren. Povabila sem ga naprej. Ni se
obotavljal. Opazil je naše zaèudene poglede, zato je takoj prešel k bistvu. Povabil nas je na
novoletno zabavo. Z veseljem smo obljubili, da pridemo. Rekel je, da se mu zelo mudi, saj
mora povabiti še ostale sosede. Vsi so mu obljubili. Na zabavi sta bila tudi njegova prijatelja
Èop in Smole. Vsem nam je bilo takoj jasno, da je France zelo navezan nanju.
Najprej smo poveèerjali. Morali smo priznati, da je France pravi kuharski mojster. Kasneje
nam je pokazal nekaj svojih del. Takrat smo prviè slišali, da je pesnik. Najbolj mi je bila všeè
pesem Povodni mož. Polnoè se je vedno hitreje približevala. Ob dvanajstih smo nazdravili,
nato pa odšli na vrt, kjer je France pripravil ognjemet. Premraženi do kosti smo kmalu odšli v
hišo in se še naprej zabavali. Noè pa se je hitro prevesila v dan in skozi okno so posijali prvi
jutranji sonèni žarki. Bil je èas, ko smo se morali posloviti. Postali smo zelo dobri prijatelji.
Nekega dne pa ga je šla sestra povabit na kosilo. Zmotila ga je pri pripravljanju prtljage.

Povedal ji je, da se seli v Kranj, kjer je dobil samostojno odvetniško pisarno. Vsi smo
mu zaželeli sreèo in se poslovili.
Naslednji dan so se v hišo zopet vselili stari sosedje, o Prešernu pa nismo nikoli veè
slišali.

Vesna Jamnišek, 7. b
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Kaj mi sonce?

Kaj bi si želela sonce,
ko pa tebe imam,
kaj bi meni pot brez konca,
ko že zdaj naprej ne znam.

Kaj mi vse zlato na svetu,
ko pa v srcu zlata sem,
kaj mi kažeš ptico v letu,
ko še hoditi ne vem.

Pesmi polne sonca, sreèe,
to je vse, kar jaz imam,
sem ptica, ki pesmi sanja ljubeèe,
in jih zato nikomur ne dam.

Drobna kaplja v morju

Sem le kaplja vode v morju,
le kamenèek na obali,
drobna ptica na obzorju
in sem podobna zvezdi mali.

Pa tega ne obžalujem
in lahko ti to povem,
da se sebe ne sramujem,
ker vem, da sreèna sem.

Prekmurje

Daleè pot me vodi,
daleè, daleè stran
in nov kraj mi kaže,
kraj še meni nepoznan.

Tam, kjer Mura teèe,
tja me vodi pot,
tja srce me vleèe,
kjer lepote so povsod.

Štorklja tam pod nebom
glasno zakrièi:
“Tukaj jaz domujem,
srce moje tu živi.”

In kot zlato morje
pšenica valovi,
z roko dobre gospodinje
dober kruh se naredi.

Z dobrim, sladkim vincem
gospodar nas pogosti,
nas v dobro voljo spravi,
ko gostüvanje nar’di.

Pa ko Prlek nam zagüèa
s svojim ä, ë, ü,
rad se skupaj s tabo smeje,
duhovitosti ne zmanjka mu.

Lonèarija te pozdravi
v Filovcih, kjer je doma,
s èrnimi lonci se predstavi
enako èrna keramika.

Kurent tud’ se rad zabava,
zimo nam odžene stran,
s tem pa ni veliko dela,
saj je suša dan na dan.

To naše je Prekmurje,
tam ni nikoli burje,
dobrote tukaj so doma,
pesem tu zaène se in konèa.

Urša Majcen, 8. a
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LAŽNIVA PESEM

Sedim na skali, tra-la-la
in si pojem, hop-sa-sa.
Potem pa pride volk, tra-la-la
in me prežene, hop-sa-sa.
Nato pa pridem v gozd, tra-la-la
in sreèam svizca, hop-sa-sa.
Ga ujamem in ga speèem, tra-la-la
Bil zelo okusen je, hop-sa-sa.
Nakar grem domov, tra-la-la
in vam zgodbo to povem, hop-sa-sa.

Mitja Vrisk, 7.b

KAKO PREŽIVLJAMO PUSTNI DAN

Pustni dan preživljamo tako,
da hodimo od hiše do hiše in pojemo:
Od hiše do hiše,
od vrat do vrat,
prinašamo sreèo ti,
s sreèo pomlad,
zato pa nam dajte,
en tolarèek dva,
mi pa vam damo
en košèek srca.

N. N.

KAKO SE JE MOJA MAMICA NAŠEMILA

Moja mamica se je nekega pustnega dne oblekla v starèka. Na glavo si je dala star klobuk,
ki je danes star že preko 20 let. Oblekla si je staro raztrgano obleko, obula si je stare èevlje,
ki so bili èisto raztrgani. Prišla je do soseda. Sosed ni mogel uganiti, kdo je. Ko pa je
zagledal raztrgane èevlje, je mami rekla, da je tako daleè doma, da so se ji že èevlji
raztrgali. Sosed je šel po lepilni trak, da ji je èevlje na veliko zalepil. Ko se je mamica
odkrila, se je zelo smejal.

Simona Krajnc, 6. c
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POMLAD

Ko pomlad pridrvi,
zimski sneg se stopi.
Pomladi je vse zeleno
in ptièki nam pojo.
Otroci, glejte zunaj svet je lep,
ni lepšega kot naš planet.
Rožice cveto in vse je lepo.
Fant si najde deklico
in ptièki se ženijo.
Lepšega èasa ni kot pomlad,
saj takrat postaneš mlad.

Urška Vinder, 7.b

SIMPATIJA

Ko trenutek ta napoèi,
ti vsa zbranost v vodo skoèi.
Kakor da si v nebesih,
se skrivaš ob zavesah.

Pri pouku veè ne veš,
da so v prazgodovini hodili peš.
vse, kar uèiteljica pove,
ti uho kar poje,
a možgani se smejijo,
ker znanja niè veè ne dobijo.

Vesna Jamnišek, 7. b

NEZNANA DEKLICA

Bila neznana deklica,
ki je Janku glavo mešala.
Mu pisala listek je vsak dan,
a on odzival se mi nanj.

Ubogi Janko niè ni znal,
v šoli je samo mrmral.
Res, smola za našega odliènjaka,
ki je od tedaj naprej veljal za bedaka.

Vesna Jamnišek, 7. b

SPOMLADANSKO JUTRO

Nekega dne sem stopil skozi vrata. Ptièki so èivkali in narava se je spreminjala.
Šel sem pogledat, kateri dan je na koledarju in videl sem, da je prvi
spomladanski dan.
Ugotovil sem, da je pomlad res lepa, èe jo znaš opazovati.

Vesna Jamnišek, 7. b

LJUBEZEN

Ljubezen je sladka kot med,
Ljubezen je lepa kot cvet,
A vèasih tudi trda kot led.
Èe si zaljubljen, si v oblakih.
Èe te ljubezen zapusti,
Si nesreèen ti.

Tanja Hudin, 7.b
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KO GRIPA TE V POSTELJO POSADI,
MAMA NAJPREJ S ÈAJEM PRIHITI,

NATO V SLUŽBO ODHITI
TER TE S SMEHOM OBDARI.

ÈE PA UBOGAŠ JE KDAJ NE,
JI V ŽILAH VSA KRI ZAVRE,
VRATA V SOBO TI ODPRE,

A ŠE BOLJ HITRO ZA TABO JIH ZAPRE.

KER PA KDAJ TUDI KAJ LEPEGA NAREDIŠ,
DA JO S SREÈO OBDARIŠ,

NAJ BO NAJLEPŠE SPET TAKRAT,
KO MATERINSKI DAN NAREDI SVOJ OBRAT.

VESNA JAMNIŠEK, 7. B

MAMAMOJA MAMA JE SUPER
IN RAD JO IMAM,
ÈE V TEŽAVE ZAIDEM,
POMAGA MI STRAN.

MOJA MAMA JE V SLUŽBI,
MI KUHA VSAK DAN,
VÈASIH JO RAZVESELIM
IN VÈASIH RAZOÈARAM.

KO OÈKA PRIDE IZ SLUŽBE,
VESEL JE SESTRINE IN MOJE DRUŽBE,
POMAGAMO POSPRAVITI STANOVANJE,
ŽIVLJENJE LEPO IZPOLNJENE SO NAŠE SANJE.

JAN STROPNIK, 7. B

MOJA MAMICA MI JE ŽIVLJENJE PODARILA,
OH, MAMICO SEM NAJBOLJŠO JAZ DOBILA,

JAZ ZELO RADA JO IMAM,
A ZA VSE ZLATO NA SVETU JE NE DAM.

MAMICA PODARILA MI JE VSE,
A NIKDAR POZABILA NI NAME,
MOÈ MI JE ZA ŽIVLJENJE VLILA

IN LJUBEZEN VELIKO PODARILA,
CELO JE LJUBEZEN MENI DALA,

ANGEL VARUH MENI JE OSTALA.

INES VENKO, 7. B

MOJA MAMA ME ZABAVA,
HODI V SLUŽBO IN GARA,

NIMA VELIKO ÈASA, A SI GA VZAME
LE TOLIKO, DA ZAME GA IMA.

REŠUJE KRIŽANKE VSAK DAN,
ZOOM V NEDELJO GLEDA,

VESEL SEM, DA MAMO IMAM,
BREZ NJE BI ŽALOSTNO BILO, SEVEDA.

BLAŽ PRELOŽNIK, 7. B

MOJA MAMA JE SUPER,
MOJA MAMA JE AS,
MI ZMERAJ POMAGA.
ÈE V TEŽAVAH SEM JAZ,

PRIDNO DELA IN RAD
POMAGAM JI SAM,
DA LAŽJE JI JE DELO,
POPESTRIM JI DAN.

IN KO DAN SE KONÈA,
GRE UTRUJENA SPAT,
JI LEPE SANJE ZAŽELIM
IN POLJUB ZA LAHKO NOÈ DOBIM.

BOŠTJAN LUBEJ, 7. B

MAMI, TI SI KAKOR SONCE,
KI MI S SVOJIMI TOPLIMI ŽARKI PRINESEŠ V MOJE ŽIVLJENJE LJUBEZEN IN SREÈO.
SI KAKOR NAJLEPŠA ZVEZDA NA NEBU, KI ME S SVOJIM SIJAJEM VARUJEŠ IN MI POŠLJEŠ LEPE SANJE.
MAMI, TI SI KAKOR JUTRANJA ZARJA, KI MI NA MOJO ŽIVLJENJSKO POT NOSIŠ ROŽICE.

TANJA HUDIN, 7..B

MAMA VE, KAJ SVETI SE IZ DNA SRCA,
MAMA VE, KAKO JE DOMA, KO OÈETA NI,

SAJ SO Z OTROKI VELIKE SKRBI.
ŠE HUJE JE, ÈE DOMOV GA NI.

KO PA SE ZVEÈERI,
NAM LAHKO NOÈ ZAŽELI.

KATJA ARÈAN, 7. B
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PREDMETNA STOPNJA
VOJNIKVOJÈEVI DOPISNIKI

MAME SO NAŠE BOGASTVO, SAJ BREZ NJIH NAS NE BI BILO. NI PA SAMO TO, DA SO NAM
PODARILE ŽIVLJENJE, AMPAK NAM DAJEJO DOBROTO IN LJUBEZEN.
MORAMO JIM BITI HVALEŽNI ZA VSE, KAR NAM DAJEJO IN TUDI ZA TO, KO NAS VÈASIH
OKREGAJO, PA ŠELE ÈEZ ÈAS UGOTOVIMO, DA NAM TO KORISTI.

NEKATERE ŽENE NE MOREJO DOBITI OTROK, PA JIH POSVOJIJO ALI SPREJMEJO V REJNIŠTVO.
TUDI TI OTROCI JIM MORAJO BITI HVALEŽNI IN VRAÈATI LJUBEZEN, ÈEPRAV NISO SAD
NJIHOVEGA TELESA.
.
MAMA JE PRVA BESEDA, KI JO IZGOVORI OTROK. MAME TE NAUÈIJO VSEGA IN TI
POMAGAJO ODRAŠÈATI. TUDI V TEŽAVAH SE VEDNO LAHKO OBRNEMO NANJE. MAME SO
TISTE, KI SI VEDNO VZAMEJO ÈAS ZATE.

VEM, DA SE VÈASIH NAŠA MNENJA RAZLIKUJEJO, A TREBA SE JE POGOVORITI IN VSE JE
DOBRO.

LAHKO BI ŠE NAŠTEVALA, A VSE DOBRE LASTNOSTI BI TEŽKO OPISALA. IMEJMO RADI
SVOJE MAME IN JIM BODIMO HVALEŽNI ZA VSE, KAR NAM DARUJEJO.

ANA HOTKO, 7.B

AJ, AJA, NAŠA MAJA,
ZLATI SONÈEK JI NAGAJA.
KO PA ZRASTE NAŠA MAJA
NIÈ VEÈ NE AJA, LE MAMI ŠE NAGAJA.

ANJA KOTNIK, 7.B

MOJA MAMA JE VEDNO PRIJAZNA,
VEDNO MI RADA PRISLUHNE,
ÈE IMAM ALI NIMAM PROBLEMOV.
VEDNO MI JE PRIPRAVLJENA POMAGATI,
KER ME IMA ZELO RADA.
TUDI JAZ JO IMAM ZELO RAD,
SAJ MI VEDNO ŽELI LE NAJBOLJŠE,
ÈEPRAV SE TEGA NE ZAVEDAM.

MITJA VRISK, 7. BMOJA MAMI

1. POMAGA MI,
MI ROKO PODA IN REÈE BESEDO
IZ SRCA.

2. KAJ BI BILO,
ÈE NAŠIH MAMIC NE BI BILO.

3. TOPLE BESEDE
BI ODŠLE DALEÈ VSTRAN.

4. TOPLA ROKA,
KI POBOŽA TE VSAK DAN.

5. TOLAŽBA ZA JOK OTROK
NA LICIH VSEH MAJHNIH SIROT.

TADEJA KUGLAR, 6.B

MATERINSKI DAN

TA DAN JE POSEBEN DAN,
KO MAMICI SVOJI NABEREŠ ŠOPEK CVETLIC.
JO OBJAMEŠ IN SREÈO ZAŽELIŠ.

TA DAN JE NEKAJ POSEBNEGA,
KO NA TRAVNIKU NABEREŠ CVETLIC,
KI TVOJI MAMICI POLEPŠAJO DAN.

NA TA DAN JI OÈKA
DA MNOGO POLJUBÈKOV
IN JI KUPI RDEÈO VRTNICO.
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Vojèeva glasbena lestvica

Glasbena Vojèeva sodelavka: Maja Kmetec

SLO
1. Siddharta: B~ machina
2. Nuša Derenda: Ne, ni res
3. Sebastian: Zakaj bežiš
4. Big foot mama: Oklep
5. Kingston: Lunapark

TUJA
1. Atomic Kitten: Whole again
2. Shaggy: Angel
3. Westlive: Uptown girl
4. Limp Bizkit: My Way
5. Crazy Town: Buterfly

SEBASTIAN

Gotovo ga vsi poznate. Sebastian je trenutno lomilec
dekliških src. Sigurno vsak pozna njegov prvi hit Hoèem te
nazaj, ki je obnorel pol Slovenije, nato pa je osvajal s
pesmijo Reci, da si za. Trenutno je aktualna pesem Zakaj
bežiš.
Pevec je rojen v znamenju kozoroga, 4. 1. 1980. Simpatièni
Mariborèan študira angleški jezik na fakulteti v Ljubljani.

POZOR, POZOR!!!
Sebastian še nima punce!
Èe mu želite pisati, mu lahko pišete na njegov Fan Club:
SEBASTIAN FAN CLUB, RADVANJSKA 56, 2000 MARIBOR.
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ALI VESTE ?

 POEZIJA KMETIJSTVA

Èebelarjenje se je zaèelo v Evropi razvijati v 16. stoletju. Ljudje so se zaèeli zavedati, da je
med zdrav. V tistem èasu je bil edino sladilo. Vosek je bil takrat nepogrešljiv za
razsvetljavo. Znano je, da so se Napoleonovi vojaki, preden so odšli v boj, napili medice.
Èebela je žuželka, ki ima vnaprej doloèeno delo. Èebela delavka lahko leti tudi 40 km na
uro. Prenaša tovor, ki je težak tudi do tri èetrtine njene lastne teže.
Danes se s èebelarjenjem ukvarja veliko ljudi. Nekateri vztrajajo, nekateri pa prenehajo, saj
se je po 60. letu pri nas pojavila huda bolezen varoja. To so male uši, ki unièujejo èebele.
Med vsebuje sestavine, ki krepijo srce, varujejo jetra in ledvice, pospešujejo izloèanje vode
in tvorijo krvno barvilo. Med osvobaja pljuèa in bronhije, poleg tega pa deluje
pomirjevalno. Unièuje bakterije in je pomemben za pravilno rast kosti.
Propolis prihrani veliko antibiotikov. Je naravni proizvod èebel. Deluje proti bakterijam,
glivicam, virusom, raztopljen v vodi pa pomaga pri želodènih težavah.
Cvetni prah deluje na èloveka kot poživilo in zadržuje staranje. Vsebuje dvajset
aminokislin, od katerih jih osem èloveški organizem nujno potrebuje. Vsebuje vitamine C,
P, B2, B1, B6, B12, H, E, D, provitamin A in folilno kislino.
Vso to naravno bogastvo premalo cenimo in uživamo. Poezija kmetijstva, kot so nekoè
rekli èebelarstvu, je navsezadnje del našega življenja.

KAJ POMENI ÈLOVEKU SPANJE?

Spanje je zelo pomembno za tvoje poèutje, zdravje, uèni uspeh itd. Èe hoèeš imeti boljše
ocene, se poleg uèenja tudi dobro naspi. Ko spiš, misliš, da telo miruje. Zmota. Celice se
takrat, ko spiš, najbolj obnavljajo. Èe hoèeš naravno poskrbeti za svojo lepoto, zdravo telo
in sprošèen videz, moraš predvsem dosti spati. To pa ne pomeni, da vsak svoj prosti
trenutek zaspiš na kavèu. Nikar! Tisti trenutek pojdi raje na sprehod in se rekreiraj. V mislih
imam to, da greš v posteljo vedno ob isti uri, kajti tako se boš naslednje jutro lažje zbudil.
Telo se navadi ustaljenega ritma. Nikoli ne jej pred spanjem, raje takrat telovadi. Redna
telovadba blaži stres in krepi telo. Zaradi tega lažje spiš. Èe pa še vedno ne moreš zaspati,
uporabi star preizkušen recept, da spiješ kamilièni èaj, še bolje pa je žlica medu,
raztopljenega v toplem mleku. Pa lepe sanje!

Metka Oprèkal, 8. a
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ZVE(Z)DNO NEBO . . .ZVE(Z)DNO NEBO . . .ZVE(Z)DNO NEBO . . .ZVE(Z)DNO NEBO . . .ZVE(Z)DNO NEBO . . .

OVEN
Prihaja èas, ko boš dobro razpoložen, zato uživaj v življenju, v
svojih konjièkih. Druži se s prijatelji in z bližnjimi doživi èim
veè lepega. Èe si se pred nedavnim za nekoga ogrel, zdaj ne

dvomi v svoja èustva. Energije ti gotovo ne bo manjkalo. Pazi
na zdravje.

ojega življenja se bo spremenila v zlato.
BIK

Zaèutil boš, da je èas za sprostitev. Teža, ki je visela na tebi, se
bo konèno skotalila s tvojih pleè. Poèutil se boš veliko lažji.
Spet boš poln življenjskega optimizma, zato bo tudi zdravje

vsak dan boljše. Pazi se avantur, kajti prihaja maj. Ne pozabi,
da zvezde svetijo tudi v tem èasu.

DVOJÈKA
Èas je za dieto in sprostitev. Postal boš samozavesten in tvoj
ugled se bo poveèal. Odgovori na zastavljeno vprašanje in ne

bo ti žal. Razèisti zadevo s prijateljem, saj je pred tabo èas
veselja in dobrega razpoloženja. Prijatelji so vedno zaželjeni.

RAK
Prièakuješ lahko veliko spremembo življenjskega ritma, ki bo
nate vplival zelo pozitivno. Še vedno boš le od daleè opazoval
osebo, ki bi jo zelo rad pogledal èisto od blizu. Tvoja urejenost

bo prijetno vplivala na okolico
.

LEV
Izkoristi naklonjenost zvezd. V èasu, ki je za tabo, si lahko

spoznal, kdo je tvoj pravi prijatelj. Obrni se na tistega, ki mu
lahko zaupaš. Tvoja ustvarjalna moè bo tudi v maju in juniju

velika. Doživel boš èustveno olajšanje in èaka te preseneèenje.

DEVICA
Nujno potrebuješ nekaj, kar te èustveno razbremeni. Morda
so to knjige, narava ali izleti. Ko boš spet poln optimizma, se
boš poèutil veliko bolje. Naberi si energije lepe mesece, ki
prihajajo. Pa ljubezen? Amor dela brez tvoje volje.

Zvezde si ogleduje: URŠ(UL)A JURGEC, 8. a
Slike znamenj: NASTJA LEDINEK, 8. d
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TEHTNICA
Zadnje èase daješ pobude. S svojim šarmom preprièaš prijatelje,
da radi sodelujejo s tabo. Poln si dobrih idej, zato bo tudi uspeh

viden. Èaka te sladko življenje, zato ne pozabi na telovadbo.
Želja po lepoti je uresnièljiva.

ŠKORPIJON
V tebi so se zaèeli pretakati sveži sokovi. Sprememba nebesnih
teles bo ugodno vplivala nate in na tvoje zdravje. Marsikaj boš
lahko uredil, èe boš obvladal svoj temperament. Èaka te uspeh.

Èe si ne boš prehitro premislil pri neki stvari, boš zadovoljen tudi
v poèitnicah.

STRELEC
Energijo èrpaš iz svojih notranjih rezerv, zato ni èudno, da so te

ljudje opazili in se zanimajo zate. Pazi, kam spušèaš svoje
pušèice. Na starejše boš naredil moèan vtis. Kakšna modrost!
Obeta se ti prijeten in romantièen veèer, ki se po tvoji zaslugi

lahko ponovi.

KOZOROG
Pomladni meseci in ljubezen, to je nekaj, kar je tik pred teboj.
Skromnost in stvarno gledanje na svet je tvoja odlika in ti daje

uspešno ter stabilno obdobje. Lahko se prièneš ukvarjati s
stvarmi, ki si jih že dolgo želiš. Vodilo, da se èlovek uèi, dokler živi,

ti lahko pomaga še do veèjega uspeha.

VODNAR
Pomlad te bo pošteno ogrela, vsepovsod te bo polno, samo doma

ne. V prijetni družbi ti bo èas hitro mineval. Marsikaj boš z
veseljem in mimogrede opravil. Ideje bodo neverjetne. Ljubezen…

No ja, zdaj je mogoèe še prehitro. Tvoji možgani bodo na paši,
glasba pa bo osvajala.

RIBI
Tvoj trud ni bil zaman, kajti tvoj uspeh je tu. Èutiš nemir, kar

ni niè nenavadnega, saj prihaja èas morja in sonca.
Neprijetnim obèutkom boš dal konec, to pa bo tudi koristilo
tvojemu zdravju. Šport ti bo zelo koristil, saj si èez leto kar
preveè lenaril. Prav tako pa ti ne bo škodilo branje kakšne

dobre knjige. Veseli se življenja.
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