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(nadaljevanje z naslovnice) da mi je poslal že ome-
njeni govor po e-pošti v elektronski obliki in dovolil, 
da govor objavimo, tako da ga lahko podoživite tudi 
bralci Šolarčka in začutite pomembnost Maistrovega 
dejanja ter veličino slavnostnega govornika.

Ravnatelj

Govor dr. Franceta Bučarja
o pomenu Maistra

Brez generala Maistra bi danes Slovencev kot na-
roda ne bilo več. Ne govorimo o naši lastni državi. Na 
svetu je danes na desetine narodov, ki svoje države ni-
majo. Vendar, brez generala Maistra bi danes verjetno 
lahko govorili kvečjemu o folklornih ostankih nekega 
ljudstva, raztresenih po različnih državah, niti ne več 
o narodu. Tretjino našega naroda z ozemljem vred 
so si polastili Italijani. Koroško smo izgubili s pone-
srečenim sporazumom, v glavnem po lastni krivdi in 
nerodnosti. Če ne bi bilo Maistra, bi izgubili ne samo 
Maribor, ampak po vsej verjetnosti ves znani nemški 
trikot, ki je poleg Maribora obsegal tudi Ptuj in Celje. 
S pripadajočim ozemljem, se razume. Kaj bi od Slove-
nije še ostalo, si lahko predstavljate. Vsekakor nespo-
sobno za preživetje. Še v taki Sloveniji, kot je ostala 
brez Primorske in Koroške, so se porajali resni dvomi 
v vrstah naše kulturne in literarne elite v Ljubljani, ali 
ne bi bilo najbolj pametno, da se odpovemo sloven-
ščini in se zlijemo v enoten jugoslovanski narod. V ta-
kem primeru bi bil Prešeren najbolj zgrešena stranpot 
v našem kulturnem in narodnem razvoju.

Da je general Maister s svojim premišljenim in dr-
znim dejanjem rešil ne samo Maribor in našo severno 
mejo, in s tem v bistvu Slovenijo v njeni sicer okrnjeni 
celovitosti a še sposobni za preživetje, je poznano dej-
stvo, ki je bilo dolgo časa zamolčevano, in je šele danes 
splošno sprejeto. Zakaj?

Dokler je v bivši Jugoslaviji v srbskih krogih žive-
la ideja o veliki Srbiji, ki ji je bila jugoslovanska ideja 
samo zavesa za srbski nacionalizem, generala Maistra 
ni smelo biti. Njegov uspeh ni bil samo poraz sistema-
tičnega nemškega prodiranja na slovensko ozemlje, s 
končnim ciljem Slovence zbrisati z zemlje in zgodovi-
ne. /Kar nekaj generalov Maistrov bi bili Slovenci ra-
bili že najmanj 150 let poprej!/ Za nemške nacionaliste 
je bil Maister simbolni konec neke zgodbe. Za srbski 
nacionalizem pa je bil ne samo simbolni ampak skraj-
no moteč živi dejavnik v njihovi vlogi ustvarjanja za-
misli o enotnem jugoslovanskem narodu, se razume, 
srbskem. Dokler živi ideja, ki jo pooseblja g. Maister, 
je srboslavija neuresničljiva. Zato tudi za komuniste, 
ki prebivajo na ideji proletarskega internacionalizma, 
in ki so se pri nas končno spajdašili z miloševićevskim 
srbokomunizmom, ni bil sprejemljiv.

Veliki ljudje so veliki med drugim zato, ker štrlijo 
iz povprečja. Velikost je vedno v primerjalnem odno-
su s svojim okoljem. Ker ga prekašajo, so nujno z njim 

v nasprotju. Lahko kot zgled, ki ga je vredno posne-
mati ali kot očitek in ogledalo svoje relativne majhno-
sti. Veliki ljudje večinoma ne morejo imeti enakovre-
dnih nasprotnikov, nujno pa jih imajo veliko. Posebej 
če s svojo dejavnostjo posežejo v prevladujoče nazore 
in konvencionalno modrost, ki naj bi bila temelj te-
koče politike ali celo odločitev, ki naj bi bile osnova 
narodove bodočnosti. S svojim podvigom je Maister, 
verjetno ne da bi to posebej nameraval, globoko za-
sekal v duha politike, ki je takrat prevladoval na slo-
venskem političnem vrhu,in ki ni bil samo plod takra-
tnih političnih razmer, ampak ima globlje korenine v 
privzgojenem narodnem značaju – in ki v veliki meri 
tudi še danes obvladuje izhodišča za pomembne naro-
dove odločitve. Gre za vrednote, ki prehajajo v svoje 
nasprotje, če jih uporabljamo v razmerah ali v obsegu, 
ki je v nasprotju s ciljem, ki ga zahtevajo položaj ali 
okoliščine.

Varne okoliščine, v katerih smo tradicionalno ži-
veli v okrilju avstr.imperija, so nas navajale na spo-
štovanje avtoritete najvišjih oblasti in zaupanje v nji-
hovo naklonjenost. Z nobenimi prenagljenimi dejanji 
ne izgubiti svoje verodostojnosti. Zavedati se svoje 
skromnosti in prepuščati najpomembnejše odločitve 
o naši usodi tistim, ki so visoko nad nami, ki imajo 
moč in izkušnje. Biti skromen že zato, ker si majhen. 
Ne posegaj po sadovih, ki jim nisi dorasel.

Ko se je razsul avstrijski imperij, smo se čez noč 
znašli v razmerah, ki so terjale čisto drugačne lastno-
sti od tistih, ki so nam jih stoletja privzgajali, in pred-
vsem drugačno ukrepanje. Naša slovenska vlada je po 
starih vzorcih predvsem verjela v pravičnost in ne-
pristranost zahodnih sil. Ne s svojimi prenagljenimi 
dejavnostmi izzivati zaveznikov, zaupati Wilsonovi 
doktrini o samoodločbi narodov, ne izgubljati vero-
dostojnosti kulturnega naroda in si s tem zmanjševati 
možnosti za uspeh. Skromno in pametno počakati, to 
je najboljše, kar lahko storimo. Nastop g. Maistra je 
bil točno nasproten tem stališčem. Slovenska vlada je 
izgubila vse, na kar je upala. Položaj je rešil g.Maister. 
Brez njega bi bila katastrofa popolna. 

Nič novega pod soncem. Zgodovina se sicer ne-
spremenjeno ne ponavlja, ustvarja pa položaje, ki so 
podobni. Vsi prigovori in očitki, s katerimi se je sre-
čeval g. Maister oz. položaji, s katerimi se je soočala 
takratna slovenska vlada, se danes podobno,čeprav v 
drugačnih razmerah, kažejo v nekoliko drugačni luči, 
vsebinsko pa so vsaj podobni, če že ne povsem enaki. 
Tudi danes dostikrat poslušamo, kako je treba biti pa-
meten in se ne prenagliti, ko gre za poteze, ki terjajo 
pogum in odločnost. Bruselj nas bo že nagradil za kul-
turno, evropsko ravnanje. Politika, ki temelji samo na 
razumevanju in naklonjenosti drugih, se je še vedno 
izkazala kot varljiva utvara. Ni razloga, da se danes ne 
bi. G. Maister je zaupal najprej sebi in narodni zavesti 
in se je več kot splačalo. Ponovno se je pokazalo, da 
brez poguma in zaupanja vase ne pridemo daleč.

dr. France Bučar
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Ekipno prvenstvo OŠ v atletiki

V ponedeljek, 5. oktobra, se je osem naših učen-
cev udeležilo ekipnega prvenstva OŠ v atletiki, ki je 
potekalo v Mariboru na atletskem stadionu Poljane. 
Tekmovali so v teku. Z rezultatom nas je najbolj pre-
senetil Blaž Mesarec, saj je z lahkoto premagal vse tek-
movalce in s časom 3:02,30 v teku na 1000 m dosegel 
1. mesto. Matija Damiš je v teku na 100 m s časom 
8,32 dosegel 10. mesto, Žiga Živko pa s časom 8,48 15. 
mesto. Na 300 m so tekmovali trije naši učenci. Tomi 
Tuš si je pritekel 11. mesto (46,37), Zupančič Uroš 16. 
mesto (50,10) in Kurnik Žan 26. mesto (53,62). Fantje 
(Blaž, Tomi, Matija in Žiga) so tekmovali tudi v štafeti 
(4x100m) in s časom 52,89 dosegli 6. mesto. Tekmo-
vanja sta se udeležili tudi dve dekleti. Valentina Tuš je 
bila v teku na 300 metrov s časom 54,26 druga, Špela 
Grajfoner pa je v teku na 1000 m s časom 4:03,93 za-
sedla 14. mesto. Učenci so za eno mesto zgrešili uvr-
stitev na državno prvenstvo.

Vsem iskreno čestitam! 
Petra Cvikl Marušič

1. mesto na občinskem
tekmovanju v nogometu

V sredo, 11. novembra 2009, se je ekipa starejših 
dečkov (Tomi Tuš, Žiga Živko, Matija Damiš, Klemen 

Ahmetovič, Nejc Krajnc, Timotej Kurnik in Miha 
Bračko) odpravila v Benedikt na občinsko prvenstvo 
v nogometu. Tekmovali so proti OŠ Benedikt, OŠ Sv. 
Ana in OŠ Jurovski Dol. Vse tekme so zmagali in se 
tako uvrstili v finale, kjer so v tekmi za prvo mesto 
brez problemov premagali ekipo iz OŠ Lenart z rezul-
tatom 3 : 0. Vsem iskreno čestitam!

Petra Cvikl Marušič

2. mesto na občinskem
tekmovanju v nogometu

V četrtek, 19. novembra 2009, je bilo v Benediktu 
občinsko tekmovanje v nogometu za starejše deklice. 
Sodelovalo je pet ekip. Našo šolo so zastopale: Katja 
Horvat, Ina Pivljakovič, Tjaša Polanec, Valentina Tuš, 
Vivien Meško, Špela Ekselenski in Barbara Krajnc. 
Igrali smo po sistemu vsak z vsakim. Tekma z Lenar-
tom je bila zelo izenačena. Naša ekipa skozi celotno 
tekmovanje ni prejela nobenega gola, dala pa štiri. 
Samo en gol nam je manjkal do skupne zmage. Tako 
je naša ekipa na koncu dosegla drugo mesto. Prva je 
bila ekipa OŠ Sveta Ana, tretja OŠ Benedikta, četrta 
OŠ Lenarta in peta OŠ Sv. Trojica. Dekletom iskreno 
čestitam.

Petra Cvikl Marušič

Trojiško jezero

5. 10. 2009 smo učenci 7. a in 7. b razreda oprta-
li nahrbtnike na rame in se napotili okrog Trojiškega 
jezera. Odšli smo po gozdni učni poti, ki je bogata z 
drevesi in drugimi rastlinami. Trojiško jezero obsega 
28 ha. V jezeru je tudi veliko rib, in sicer krapov. Se-
veda smo opazovali okolico in si zapisali, katere ra-
stline smo zasledili: bukev, hrast, gaber, robida, šipek 
in še mnoge druge. Opazovali smo tudi labode, ki so 
plavali po vodni gladini. Ob jezeru so klopi za kratek 
odmor. Pri nekaterih drevesih so postavljene tablice z 
imenom rastline, ki je bila ob njih. Imeli smo se zelo 
lepo.

Saška Kurnik, 7. a

AKTUALNO

Blaž Mesarec, 1. mesto na 1000 m
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Volk

Opis
Volk je najstarejši predstavnik družine psov. Nje-

gov gobec je koničast, oči poševne, uhlji pa razmero-
ma veliki in pokončni. Vrat in prsni koš sta zelo moč-
na. Rep je krajši od polovice trupa z glavo. Kožuh je 
rumeno-rjav s sivim nadihom. V zimski dlaki so sivi 
toni bolj izraženi. Za razliko od psa ima na podlakti 
10 cm dolgo in 2 cm široko črno progo. Zraste do 140 
centimetrov.

Hrana
Pri iskanju hrane lahko naenkrat prepotujejo od 

40 do 70 km. V Sloveniji pleni v glavnem jelenjad in 
srnjad, hrani pa se tudi z mrhovino in priložnostno 
napada vse vrste domačih živali (pse, konje, govedo, 
drobnico). Naenkrat lahko zaužije celo do 10 kg hra-
ne, po drugi strani pa lahko dolgo zdrži brez nje.

Razmnoževanje
Parjenje poteka od decembra do marca. Volkulja 

je breja od 62 do 64 dni, mladiče pa skoti v brlogu. V 
Sloveniji največ kotijo aprila. V leglu je najpogosteje 
od 5 do 8 mladih, ki so ob skotitvi slepi in porasli s 
kratko, temno dlako. Mladiči začno zapuščati brlog 
po osmih tednih. Od 40 do 50 odstotkov volkov pogi-
ne v prvem letu življenja. Njihova življenjska doba je 
od 12 do 16 let.

Življenjski prostor
V Evropi volkovi živijo predvsem na gozdnatem 

območju, sicer pa lahko preživijo tudi v arktični tun-
dri, v močvirjih, stepi in polpuščavi. V Sloveniji so 
najpogosteje naseljeni v gozdovih bukve in jelke, ki 
poraščajo obsežna gorska območja Dinarskega krasa.

Način življenja
Volkovi živijo v tropih s strogo določeno lestvico. 

Na vrhu sta alfavolk in alfavolkulja. Krdelo običajno 
šteje okoli sedem volkov. Velikost teritorija se moč-
no spreminja, odvisna pa je od gostote volkov, gosto-
te plena na nekem območju, geografije območja in 
človekovega dostopa. Volkovi so teritorialne živali in 

vsako krdelo aktivno brani svoj teritorij pred volkovi 
iz sosednjega krdela.

Razširjenost
Prvotno je poseljeval večino Evrazije do Indije in 

Kitajske na jugu. V Evropi je dandanes bolj ali manj 
iztrebljen, najdemo pa ga še v Skandinaviji in drža-
vah nekdanje Sovjetske zveze, na Poljskem, Češkem, 
Slovaškem ter na Balkanskem, Apeninskem in Pire-
nejskem polotoku. Živi tudi v Severni Ameriki in na 
Grenlandiji. 

Posebnosti in zanimivosti
Volk po znanih podatkih za Evropo ne predstavlja 

nobene grožnje človeku, to velja za zdravega volka. A 
tudi če je volk zdrav, ne pomeni, da je nemogoče, da bi 
napadel človeka. Če je volk bolan, je možnost napada 
večja. Volk je neposredni prednik psa. Začetki udo-
mačevanja segajo v mlajšo kameno dobo, to je pribli-
žno pred 8000 leti. Po eni od teorij naj bi ljudje na raz-
ličnih krajih severne poloble udomačevali divježiveče 
pse, torej volkove in šakale. Velike pasme psov so lah-
ko zelo podobne volkovom, vendar psi nimajo tako 
močnih kočnikov. Pri volku so kočniki tesno drug ob 
drugem, pri psu pa so pogoste vrzeli. Naravnih sovra-
žnikov volk skorajda nima, znani pa so primeri kani-
balizma. Volk se lahko okuži tudi s steklino.

Katja Horvat, 8. a

Ris

Poznamo štiri vrste risov, to so iberski ris, rdečer-
javi ris, evrazijski ris in kanadski ris. Ta divja žival se je 
3. 3. 1973 ponovno naselila v Trnovcu in Kočevskem 
rogu. Risi imajo na koncu uhljev čop dlak, so kratko-
repi, na zadnjih nogah imajo 4 prste, na sprednjih pa 
5, hodijo po prstih in pohvalijo se lahko s približno 30 
zobmi. Spadajo v družino mačk. Ris večino let preži-
vi samotarsko, le v času parjenja si poišče partnerico. 
Brejost traja približno 75 dni. Ris usmrti srno tako, da 
so na glavi in vratu vidni ugrizi zob in sledovi krem-
pljev. Živi od 15 do 18 let, ima pa tudi sovražnike, npr. 
medveda, ki je nevaren za mladiče. Hrani se s srnami, 
severnimi jeleni, zajci …

Patricija Polič, 8. a
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POTUJEMO PO SVETU

Indonezija

Ko smo potovali po Indoneziji, smo pristali na 
otoku Flores. Gre za relativno velik otok, na katerem 
dominirajo vulkani. Pokrajina je izjemno razgibana in 
zanimiva, potovanje po otoku pa precej počasno, ker 
ceste niso ravno v najboljšem stanju, razgibana pokra-
jina pa doprinese še k počasnejši vožnji. Glavna cesta 
po Floresu je večinoma asfaltirana. Najenostavnejši 
način potovanja po tem otoku je, če najameš avtomo-
bil s šoferjem, za kar je treba odšteti 40 evrov na dan. 
Cena najema vozila je višja kot na primer na Baliju, 

res pa je, da vožnjo po Baliju ni mogoče primerjati s 
tisto po Floresu, kjer so ceste zelo slabe. Tamkajšnja 
glavna zanimivost so prav gotovo svetovno znana 
barvita jezera Kelimatu. Nahajajo se približno na sre-
dini otoka, od njih in do mesteca Labuanbajo, ki leži 
skrajno zahodno od Floresa, pa je le približno 200 km 
zračne razdalje. Pogled na zemljevid je zelo varljiv, 

saj na njem ni mo-
goče razbrati, da 
teh 200 km zračne 
razdalje pomeni 14 
ur vožnje z avto-
mobilom po sicer 
večinoma asfalti-
ranih cestah. Tudi 
nama so bili glav-
ni cilj potovanja 
po Floresu jezera 
Kelimatu, vendar 

je treba poudariti, da je na poti od mesteca Labuan-
bajo do vasice Moni, nad katero ležijo slavna jezera, 
še veliko drugih zanimivosti. Imela sva kar srečo, da 
sva v mestecu Labuanbajo našla zelo dobrega šoferja 
Dina Lopeza, ki je odlično govoril angleško. Če boste 
na Floresu kdaj potrebovali dobrega šoferja in vodni-
ka, vam ga priporočam. To, da njegov priimek ni na 
prvi pogled prav nič indonezijski, ni naključje. Otok 
Flores je bil kar dolgo pod vplivom Portugalcev, zato 
ima tudi veliko domačinov portugalske priimke. To je 
le nekaj utrinkov s potovanja po Indoneziji.

Povzetek po avtorju B. Jerinu

Dunaj

Moj oče dela v Avstriji. Vsak teden v ponedeljek 
zjutraj gre tja, vrne pa se v četrtek ali petek. Glavno 
mesto Avstrije je Dunaj (Wien). Tam imajo tudi za-
baviščni park, imenovan Prater, ki je znan predvsem 
po velikem kolesu in velikem številu tako imenovanih 
»hiš strahov«, živalski vrt, ki si ga lahko ogledaš kar 
iz avtobusa, in grad, v katerem je živela lepa princesa 
Elizabeta oz. Sisi, ki jo vsi najverjetneje poznamo kar 
iz risank. Ker smo si želeli vse to ogledati tudi mi, smo 
se odločili, da gremo za nekaj dni na Dunaj.

Najprej smo si ogledali gradbišča, na katerih dela 
moj oče, zatem pa smo se nastanili v hotelu. Odpra-
vili smo se tudi v Prater (zabaviščni park, ki sem ga 
omenila že na začetku). Kupili smo nekaj spominkov 
in vstopnice za velikansko 
kolo, ki nam je nudilo po-
gled na celoten Dunaj. Bilo 
je čudovito! Ker pa je bila 
moja družina še željna do-
godivščin, smo se odpravili 
tudi v živalski vrt. Tam smo 
si ogledali velike živali sive 
barve in zgubane kože – slo-
ne. Morali smo paziti na svo-
je reči, saj je v tem živalskem 
vrtu veliko opic, ki z veseljem 
kaj izmaknejo obiskovalcem. 
Bolj kakor živalski vrt pa so 
nas zanimali grad in vrtovi, 
ki ga obkrožajo. Gredice z ro-
žami so urejene v obliki geometrijskih likov in nikjer 
ni plevela, saj imajo dobre oskrbnike in namakalni 
sistem. V samem grajskem parku je tudi veliko kipov 
bogov in drugih junakov. Hoteli smo jih fotografira-
ti, a je v sami notranjosti gradu to prepovedano. Bilo 
nam je zelo všeč.

Žal pa je bilo našega potepanja hitro konec in spet 
smo se morali vrniti domov. Kljub hitri vrnitvi smo se 
imeli lepo, saj smo izvedeli in si ogledali mnogo nove-
ga in zanimivega. 

Karin Petko 7. a
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Kanta

Glej jo kanto, tam za vogalom stoji
in pohlevno čaka na smeti.

Včasih črna ali rjava,
tudi zelena in rdeča, pa še modra.
Vsaka čaka na svoj delež in smetarja.

Če bi kante govorile, 
bi povedale umazanije.
Da ljudje ne pazimo in odpadkov ne ločujemo.

Ljudje moramo paziti,
da sami sebi ne škodujemo.
Zato pridno odpadke ločujemo in okolje varujemo.

Žiga Strmšek, 6. a

Hladilnik

Hladilnik velik imamo,
v njem dobrote imamo.
Kadar hladilnik je prazen,
napolnimo ga za kazen.

Hladilnik v šoli je poreden,
vedno je sladkosneden.
Vedno teži: »Hrana, pridi ti!«

Demi Mihelič, 6. a

My life

Hello! My name is Urška and I'm 12 years old. My 
birthday is on 13 March. I live in Selce.

I go to Voličina primary school in class 7.b. My 
class teacher is Alojzija Rožman. My favourite subjec-
ts are Slovene and ICT, but I don´t like PE so much. 

To school I go with my mum or my dad or I take the 
bus.

School starts st 7.40 a.m. sometimes at 8.30 a.m. 
and finishes at 12.50 p.m. or at 1.55 p.m. or at 2.45 
p.m.

After lunch I do my homework or I watch TV. I 
have Internet, so I can talk with my friends on mes-
senger or I can play video games. 

My favourite instrument is the piano, but I don´t 
have any instruments at home, because I can´t play 
them. I´ve got a nice family. My mum is Slavica and 
she is 39 years old, my dad is Slavko and he is 49 years 
old. My sister is Sara and she goes to the second class. 
With my family lives my grandma Slava, she is very 
nice, and I like her.

My best friends are Nastja and Manja; they are 12 
years old and they go with me in class 7. b.

Urška Fekonja, 7. b

Voli (ljudska)
 
Nekega dne mi je dedek pripovedoval, da so na 

našem območju nekoč živele vile. Začelo se je takole:
»Ko sem bil še majhen, so mi pripovedovali, da so 

tukaj nekoč prebivale vile in da je bilo to vse nekako 
povezano z voli. Tukaj naj bi nekoč živeli ljudje, ki so 
bili roparji in nepridipravi. Vile, ki so to opazile, so te 
ljudi spremenile v lene vole. In ti so jim dejali, da se 
sramujejo svojih grdih dejanj in da ne bodo počeli nič 
slabega več.

A vile jim niso verjele, zato so vse življenje ostali 
voli. Po volih naj bi se imenoval tudi naš kraj, torej 
Voličina.«

Tako je dedek končal svojo pripoved bajke, ki so jo 
drugi povedali njemu. 

Rebeka Šnofl, 7. a

Daniel Hegedič, 7. bTilen Mesarec
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Zgodba o Voličini (ljudska)

Večkrat sem slišala zgodbo o tem, kako je Voličina 
dobila ime, a nisem bila prepričana o njej. Zato sem 
nekega dne vprašala dedka, ta pa mi je povedal: »Ja, 
res naj bi bilo nekako tako:«

Voličina se je nekoč imenovala Sveti Rupert, še da-
nes je to naš farni zavetnik. Tu pa naj bi bili nekoč raz-
širjeni voli, s katerim so si pomagali pri delu. A neke 
noči so vaščani zaslišali hrup in videli, da živali, torej 
voli, tekajo naokrog po vasi.« Dedek mi je povedal, 
da je njegov oče svoj čas rekel: »Še danes se govori, da 
naj bi bil prišel neki škratek tisto noč in uročil živali.« 
Dedi je še dodal: »Od takrat naprej se Voličina imenu-
je Voličina. Torej po volih. «

Zgodba mi je bila všeč, zato sem jo napisal, in če jo 
sedaj berete, mi morate verjeti. 

Karin Petko, 7. a

Reka Pesnica

Slišim tihe pesmi reke,
ki vijejo se iz daljave.
A zvok dušijo gozdne smreke,
zato ga težko slišim s te planjave.

Ti že od vsega začetka si poslušala moj jok,
a vedno je bil vesel tvoj tok.
Jaz k tebi rada pridem,
a le s težavo odidem.

Ko gledam tvoje mirno valovanje,
vedno utrne se mi novo vprašanje.
Zakaj je taka lepa reka, kot si ti, tako osamljena?
In zakaj sem ob tvojih pesmih tako premamljena?

Ljudje vate mečejo smeti
in ne vedo, da lahko tudi tok reke oveni.
A jaz tebe rada imam,
tudi če umazana si vsak dan.

Rebeka Šnofl, 7. a

Življenje je sovraštvo, večen boj

Vse življenje se za nekaj borimo. Življenje je lahko 
dobro ali slabo. Lahko se spremeni le v eni sekundi. 
To našo življenje ves čas visi na nitki prepada, kajti 
nikoli ne veš, kaj se ti lahko zgodi v eni sami sekundi. 
Vse življenje se borimo za razne stvari, kot so: obsta-
nek na zemlji, za hrano, pijačo, za ozemlje, prijatelj-
stvo itd. Na svetu je veliko stvari, ki si jih želimo, ven-
dar ne moremo vsega dobiti. Otroci v Afriki si zelo 
želijo vode, hrane, sladkarije in podobno. Življenje v 
Afriki je grozno in ne le tam, tudi v drugih državah, 
kjer nimajo čiste vode. Zaradi pomanjkanja vode na 
svetu vsakih šest sekund nekdo umre. Zato bodimo 
prijatelji in prenehajmo z vojnimi bitkami, ker samo 
en trenutek odloča o naši usodi. Življenje si naredimo 
kar se da lepo in si pomagajmo med seboj. 

Tomi Tuš, 9. a
 

Življenje je sovraštvo, večen boj
 
Menim, da se skozi življenje vedno bojujemo za 

svoje cilje. 
Življenje ni lahko, saj je na poti veliko ovir, ki jih 

moramo premagati za dosego zadanih ciljev.
Med doseganjem svojih ciljev spoznamo marsika-

tere svoje nove lastnosti, za katere prej nismo vedeli 
ali jih izrabili.

Če svojih ciljev ne dosežemo, spoznamo, da smo 
vložili premalo truda. Nekateri se takoj vdajo v usodo 
ter dobijo slabo samozavest in podobo ter zasovražijo 
življenje. 

Ampak NE. 
Spoznaš, da si se premalo potrudil, in veš, da mo-

raš narediti dosti več, kot si. 
Ko ti uspe, postaneš samozavesten in dobiš pre-

pričanje vase. 
Anita Krajnc, 9. b 

Blaž Turk Borut Slanič, 6. a
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Spoznavanje naravnih materialov 
in ustvarjanje z njimi

Otroci v skupini Snežinke smo najmlajši člani vrt-
ca pri OŠ Voličina. Klub temu da smo stari od leta do 
leta in pol, počnemo že marsikaj zanimivega. Odliku-
jemo se po radovednosti, veselju do ustvarjanja, giba-
nja in spoznavanja vsega novega okoli nas. Ob vsem 
tem pa se najraje skupaj smejimo, cartljamo, igramo, 
skratka uživamo v vseh trenutkih bivanja v vrtcu.

 

Seveda pa se moramo pohvaliti, da smo na naših 
sprehodih prav gotovo najbolj »luštna« druščina na 
vasi. Mimoidoče presenetimo s svojo pridnostjo, vlju-
dnostjo in iskricami sreče v očeh. 

Da vse, kar smo zapisali, potrdimo, bomo na krat-
ko opisali naše dogodivščine iz prijetno toplih škrla-
tnih jesenskih dni. V mesecu novembru – listopadu se 
narava pripravlja na počitek in mi smo to izkoristili za 
najrazličnejše zanimive dejavnosti. Sonce nam je omo-
gočilo, da smo se večkrat odpravili na daljše sprehode, 
kjer smo si poleg opazovanja narave nabrali odpadlo 
jesensko listje in plodove. Tako smo naredili posebno 
drevo z naravnim listjem, listje smo tudi odtiskovali 
in se prvič srečali s čopiči in tempera barvami. Tako 
smo se tudi sami obarvali v jesenske barve. Spozna-
vali smo strukturo lesa in iz lesenih kolesc oblikovali 
škrlatne škrate za srečo in pisan vlak Puh-puh. V teh 
dneh smo namreč že skoraj vsi shodili in se že znamo 

prijeti »bibe« in »voziti vlak«. Pobarvali smo tudi go-
senici iz orehov, ki imajo precej hrapavo površino in 
zdaj čakamo, da se bosta spremenili v metulja. 

 
   

Za konec vam še izdamo našo naj pesem. To je Mi 
se 'mamo radi, kjer se vsi stisnemo skupaj, da nam 
prihajajoča zima nič ne more. Naj vam ob tej prilo-
žnosti pošljemo nekaj naše otroške radoživosti, vedri-
ne, topline ter brezskrbnosti, ki jih je naša igralnica 
zmeraj polna.

Nežne Snežinke se v vrtcu smehljajo,
tu vsak dan se igrajo,

sreča, zadovoljstvo in smeh
spremljajo te otroke na vseh poteh.

Snežinke

NAŠI NAJMLAJŠI

Ustvarjamo z naravnimi materiali.

Na sprehodu

Naši izdelki

Na igralih
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Predmet v šoli, ki obravnava živa bitja1. 
Družabna igra2. 
Del konjske opreme3. 
Strog ustni izpit na univerzi4. 
Akvarijska ribica5. 
Vrsta opice podobne človeku6. 
Manjše odprto vodno vozilo7. 
Večja, umetno narejena kotanja 8. 
z zajezeno vodo, zlasti za gojenje rib
Sestavina zemljskega plina9. 
Umetno usnje10. 

ZABAVNA STRAN
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Katja Horvat Čauševič, 8. a
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PREVOZI
VINKO RIBIČ s.p.

Močna 37
2231 Pernica

GSM: 041/ 215-409

LENTHERMINVEST
VARČUJE Z ENERGIJO - OHRANJA OKOLJE

BOJLERJI ZA CENTRALNO OGREVANJE

BOJLERJI ZA SOLARNO OGREVANJE

SOLARNI KOLEKTORJI

TOPLOTNE ČRPALKE

ZALOGOVNIKI

HIDROFORJI

LENTHERM-INVEST d.o.o., Industrijska ul. 1, 2230 Lenart, 
Telefon 02/720 70 41, E-mail: info@lentherminvest.si 
Spletna stran: www.lentherm.com

PODJETJE ZA INŽENIRING d.d., 1000 Ljubljana, Parmova 53

Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

Dejan PUHNER s.p.

Radehova 42, 2230 LENART
Tel.: 02 720 70 24, GSM: 031 365 560

CELOVITE LOGISTIČNE STORITVE

TRANSPORT
CARINSKE STORITVE
SKLADIŠČENJE

Perhavčeva ulica 10
2000 Maribor www.fa-maik.com

... ker znamo, hočemo in zmoremo.

 tel.: (02) 460 00 80 
fax: (02) 460 00 81

F.A. MAIK, transport, špedicija, skladiščenje, d.o.o.

PREVAJANJE,  POUČEVANJE  IN
INŠTRUIRANJE  NEMŠČINE

Manuela SEVER, s.p.
Spodnja Voličina 162

2232 VoličinaGSM: 040 857 066
E-mail: info@manuelasever.eu
Spletna stran:  www.manuelasever.eu

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

 



Utrinki iz Adane

Razstava ročnih del učencev šole gostiteljice

Izvedba tega projekta je fi-
nancirana s strani Evropske 
komisije. Vsebina publikacije 
(komunikacije) je izključno 
odgovornost avtorja in v no-
benem primeru ne predsta-
vlja stališč Evropske komisije.Tržnica v starem mestnem jedru Adane

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Domen Horvat, Nejc Krajnc, Blaž Mesarec, Klemen Ahmetovič, Špela Ekselenski, Ina Pivljakovič, Katja Pulko, 
Klavdija Vogrin, Barbara Bašl, Marilena E. Agapito, Timotej Kurnik, Matija Damiš, Aljaž Benko, Karin Petko, Rebeka Šnofl, Saška Kurnik, Nataša 
Brunčič, Špela Peserl, odgovorna urednica: Karin Petko, mentorica in lektorica: Žaneta Jagerič, prepisovanje literarnih strani: Silva Dokl, 
računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec 
oziroma šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

Pizzerija
Mlinska c. 7
2250 Ptuj
tel.: 02/ 782 12 21

Kavarna - pub
Dolge Njive 14
2232 Voličina

ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU
PROIZVODNJA, MONTAŽA, SERVIS

ROLETARSTVO SENČILA VSEH VRST KOMARNIKI

LEVRO d.o.o, Zg. Žerjavci 71, 2230 Lenart
tel./fax: 02 729 20 17, GSM: 040 466 006

paket skul

Več na 
http://paketi.nkbm.si!

sola
splaca!

se fulv

v

02 720 63 33 

Bencinski 
servis Selce

PLATRON
Milan Fras s.p.

Spoštovani prijatelji OŠ Voličina. Menim, 
da sem izbral pravo besedo, ko Vas poi-
menujem prijatelji, ker vaša sredstva, tako 
sponzorjev kot staršev donatorjev, pripo-
morejo, da lahko dejavnosti in pouk na OŠ 
Voličina potekajo na pestrejši in zanimivejši 
način. Hvala vam. Ravnatelj Anton Goznik


