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Julijana ima za učno-vzgojne dejavnosti z otroki izreden čut. Svoje znanje redno izpopolnjuje in 
je zelo odprta za novosti, ki so v dobro otrok. Za prizadevno delo na področju predšolske vzgoje ji je 
Društvo pedagogov dr. Antona Trstenjaka leta 2007 podelilo plaketo za življenjsko delo. Njene odlič-
ne uspehe na področju dela z najmlajšimi je opazila širša skupnost, zato je na prireditvi ob občinskem 
prazniku Občine Lenart, ki je bila v petek, 6. 11. 2009, prejela bronasti lenarški grb. Čestitamo!

Julijana Bračič prejela bronasti lenarški grb
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Beseda urednice 

Spet je izšla nova šte-
vilka Šolarčka. Tokrat 
seveda z bolj praznič-
no vsebino, saj prazniki 
že veselo trkajo na vrata 
naših domov. Nekate-
re hiše so že okrašene, 
nekatere pa še bodo. Z a 
praznovanje velikega do- godka, 
božiča, je že vse pripravljeno, tudi pokraji-
na se počasi odeva v belo obleko. Tudi vzdušje je že 
praznično, pa tudi v šoli se pozna, saj imamo že veliko 
ocen, in mislim, da je čas, da si med novoletnimi po-
čitnicami odpočijemo ter si oddahnemo od šole. Tako 
si bomo nabrali novih moči, da se bomo v novem letu 
lahko še bolj trudili. Novo leto naj bo za vse vas uspe-
šno. Želim vam čim več zdravja, sreče in veselja ter 
seveda obilo uspeha v letu 2010. Naj bo to leto za vas 
eno uspešnejših. Želim vam lepe praznike. Vesel božič 
in srečno novo leto!

Karin Petko, 7. a

Voščilo

V življenju ubiramo različne poti, ta različnost nas 
bogati in zaradi nje drug drugega še bolj potrebuje-
mo. December je čas, ko v pričakovanju prazničnih 
dni krasimo svoje domove, hkrati je ta čas priložnost, 
da okrasimo svoje življenje z dobrimi medsebojnimi 
odnosi. Poskrbimo, da bomo v letu, v katerega vsto-
pamo, vedno zmogli in znali ustvarjati pristne med-
sebojne odnose.

Ravnatelj

Odpoved prireditev v decembru

Mediji nas vsakodnevno obveščajo o pandemski 
gripi. Inštitut za varovanje zdravja priporoča, da naj 
bi se javnih prireditev, ki niso nujno potrebne, če se 
le da, izogibali. V sodelovanju s šolami v našem oko-
lju smo se tudi v OŠ Voličina odločili, da odpovemo 
prireditve, ki niso nujno potrebne. Šolo obiskuje 235 
učencev. V času od 7. decembra do danes, 17. 12. 
2009, je v šoli manjkalo v povprečju 14 učencev. Oce-
njujem, da je izostanek učencev v mejah pričakovanj 
za ta zimski čas. V skrbi za omejevanje priložnosti 
za širjenje nalezljivih bolezni, med katere spada tudi 
že omenjena pandemska gripa, smo v petek, 11. 12. 
2009, odpovedali popoldanske dejavnosti druženja 
staršev v vrtcu, kjer naj bi izdelovali novoletne okra-
ske. Iz istega razloga odpovedujemo tudi prireditev V 
pričakovanju ... ki je načrtovana za sredo, 23. 12. 2009. 
Prav tako smo se odločili, da z otroki vrtca Selce ne 
bomo sodelovali na prireditvi ob zaključku leta 2009 
v Selcah. V upanju, da boste naše odločitve sprejeli z 

razumevanjem, vam želim prijetne in zdrave dni, ki 
so pred nami.

Ravnatelj

Svetovno prvenstvo v
latinskoameriških plesih

Tudi mi smo si s šolo ogledali svetovno prvenstvo 
v latinskoameriških plesih, ki je bilo 7. novembra v 
Mariboru. Zelo me je navdušilo, saj sem si ob pogledu 
na plesalce želela, da bi tudi jaz tako dobro plesala. Pri 
plesalkah pa so mi bile najbolj všeč obleke. Para, ki 
sta zastopala Slovenijo na SP, sta bila Jagoda Štrukelj 
in Jurij Batagelj ter Nadya Bychkova in Miha Vodi-
čar. V finale sta se uvrstila Jagoda in Jurij in dosegla 
po mojem mnenju zelo nehvaležno 4. mesto. Prvo in 
tretje mesto za zasedla para iz Rusije, drugo pa par iz 
Hrvaške. 

Bilo je zanimivo, fantastično, dobila sem, kar sem 
pričakovala, morda tudi več. Z večjim zanimanjem si 
želim to početi tudi jaz.

Bilo je zelo zanimivo, najbolj takrat, ko so nastopi-
li Slovenci. To doživetje bom verjetno še ponovila in 
še bolj navijala za Slovenijo.

Bilo je zelo zanimivo. Škoda da naši niso zmagali. 
Zelo rada bi še šla enkrat in bi rada ostala do konca.

Najbolj všeč mi je bil ples jive. Pričakovala sem, da 
bosta Jurij in Jagoda stopila na stopničke.

Učenke 9. razreda

Mali simpozij

V torek, 20. 11. 2009, smo se Karin Petko, Rebeka 
Šnofl, Saška Kurnik, Špela Peserl in Nataša Brunčič 
udeležile Malega simpozija 2009, ki je potekal v Po-
krajinskem muzeju Maribor. Glavna tema letos je bila 
z naslovom Arheološke najdbe v okolici. Kot prave 
zgodovinarke smo pridno poprijele za delo in razi-
skale naše najbližje najdišče arheoloških izkopanin v 
Zg. Voličini. Simpozij se je začel ob 9. uri. Delo nas je 
veselilo, zato smo se odlično odrezale. V projektu je 
sodelovalo še več šol, ki so poročale o različnih najdi-
ščih. Med predstavitvami so bili odmori. Na vrsti smo 

AKTUALNO

Jagoda Štrukelj in Jurij Batagelj z učenci naše šole
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bile v zadnjem sklopu. Potrudile smo se po svojih naj-
boljših močeh in brez treme odlično predavale. Tudi 
druge predstavitve smo z veseljem poslušale, saj smo 
si tako nekaj zapomnile in pridobile dodatno znanje 
o zgodovini naše okolice. Za odlično opravljeno delo, 
pomoč, spodbudo in idejo nasploh pa se moramo za-
hvaliti naši mentorici, profesorici zgodovine in geo-
grafije Zdenki Ekselenski. Letos smo po njeni zaslugi 
sodelovale že drugič in komaj čakamo, da bomo lahko 
še tretjič.

Nataša Brunčič, 7. a

 Gasilsko tekmovanje

27. 11. 2009 smo se zbrali pri gasilskem domu. Po-
čakali smo še ostale udeležence in se z gasilskim kom-
bijem odpeljali v Cerkvenjak, kjer smo imeli gasilsko 
tekmovanje. Tekmovali smo v tamkajšnji telovadni-
ci OŠ Cerkvenjak. Tekmovali smo v različnih igrah: 
povezovanju cevi, met na koš, preoblačenje v gasil-
sko opremo ... V metu na koš so tekmovale punce, 
tam nismo dobili nobene točke. Jaz, Timotej Marin 
in Gregor Novak smo tekmovali v povezovanju cevi. 
Dobili smo vse možne točke. Pri oblačenju nam ni šlo 
najbolje, saj so bila oblačila zelo majhna, najprej smo 
si morali obleči hlače, nato škornje (ki so nam bili 
premajhni), suknjič in čelado. V škornjih smo hodili 
zelo površno, ker so bile številke zelo majhne. Potem 
so podelili nagrade, povabili so nas na malico. Šola je 
bila zelo velika. Za malico smo dobili hamburgerje in 
pijačo. Dosegli smo 3. mesto. Na koncu smo se vrnili 
nazaj v Voličino. Vsi smo bili veseli za naše 3. mesto. 
Potem smo se odpravili domov.

David Šeligo, 7. b

MORSKI PRAŠIČKI

V ČETRTEK, 12. NOVEMBRA, NAS JE NAŠA 
EVA PRESENETILA S SVOJIMI LJUBLJENČKI. 
DEDKA VINKA JE PROSILA, DA JE V ŠOLO PRI-
PELJAL MORSKE PRAŠIČKE. MIŠA IN ČOPKA 
STA SAMIČKI, KI SE PO BARVI IN VELIKOSTI 
SPLOH NE LOČITA. TODA EVA JU JE HITRO 
LOČILA. KO SMO JO POVPRAŠALI, KAKO TO 
VE, NAM JE POKAZALA ČOPKE, PO KATERIH 

JE ČOPKA DOBILA TUDI IME. ŽIVALCI JE DO-
BILA NA RADGONSKEM SEJMU V MESECU AV-
GUSTU. LASTNIK JIH JE OB ZAKLJUČKU SEJMA 
POKLONIL NAKLJUČNIM OBISKOVALCEM. KER 
EVA DOMA NIMA USTREZNEGA PROSTORA, 
JIH JE ODNESLA DEDKU, KJER SO JIM UREDILI 
PROSTOR V HLEVU. VSI SO SE RAZVESELILI SA-
MIČK, SAJ SO BILI PREPRIČANI, DA NE BODO 
IMELI MLADIČEV.

TODA! ČEZ DVA MESECA JE DEDEK V HLEVU 
NAŠEL DVE MAJHNI KOSMATI KEPICI. MIŠA JE 
SKOTILA SVETKO IN RJAVKO. IN TA PRAŠIČJA 
DRUŽINICA NAM JE POLEPŠALA ŠOLSKI DAN. 
VSAK OTROK JE LAHKO POBOŽAL ENEGA IZ-
MED KOSMATINCEV. NAJVEČ ZANIMANJA JE 
BILO ZA MLADIČKA. NA OBISK SMO POVABILI 
TUDI UČENCE 1. B RAZREDA IN NEKAJ UČITE-
LJEV.

EVI IN NJENEMU DEDKU VINKU SE ZAHVA-
LJUJEMO ZA DOBRO VOLJO IN LEP ODNOS DO 
TEH MALIH ŽIVALI.

UČENCI 1. A

Opravičilo
Ker se nam je v prejšnji številki med vrstice pri-

kradel tiskarski škrat, bi se radi ustvarjalci Šolarčka 
opravičili Katji Horvat Čauševič, ki je za novembr-
sko številko prispevala križanko, a smo kot avtori-
co po pomoti navedli Špelo Kocbek. Za napako se 
iskreno opravičujemo.
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Francija je dežela z bogato zgodovinsko dediščino, 
kulinariko ter prefinjeno francosko gostoljubnostjo.

Mestece Clermont l’Hérault, ki je le slabih 50 km 
oddaljeno od mesta Montpellier na južni obali Fran-
cije, je gostilo srečanje učiteljev in učencev projekta 
Comenius. Srečanje je potekalo med 7. 12. in 12. 12. 
2009. Udeležili smo se ga članici projektne skupine 
Nataša Glodež in Irena Zgaga ter učenci Špela Ekse-
lenski, Klemen Ahmetovič in Domen Horvat. Rok Pe-
klar se zaradi bolezni srečanja žal ni mogel udeležiti. 

Francija, kot država gostiteljica, nam je pripravila 
zanimiv kulturni program. Seznanili smo se s šolskim 
sistemom državnih šol, ogledali smo si gostiteljsko 
šolo Lycée René Gosse, ki jo obiskuje okoli 760 učen-
cev od 15. do 18. leta starosti, ter šolo v neposredni 
bližini gostiteljske šole, ki jo obiskujejo otroci med 12. 
in 14. letom. Obe šoli sta dobro opremljeni, učenci se 
učijo v manjših skupinah, saj delo poteka tudi izven 
učilnic v naravi. Gostitelji so nas popeljali tudi na ek-
skurzijo, kjer smo spoznali zgodovinske znamenito-

sti obmorskega mesta Sete, ki leži ob Sredozemskem 
morju. Zadnji dan našega druženja pa smo preživeli v 
Montpellieru, kjer smo občudovali stari mestni del in 
novejši del z mondenimi zgradbami.

Sicer pa smo veliko časa namenili tudi uresniče-
vanju zadanih nalog projekta. Tako je nastal slovarček 
z vsakodnevnimi izrazi v jezikih partnerjev projektne 
skupine s pripadajočim zvokovnim zapisom, pripra-
vili smo izbor slik različnih tematskih področij so-
delujočih držav, oblikovali smo anketni vprašalnik s 
temami, ki zanimajo mlade. Preostanek časa pa smo 
namenili medsebojnemu spoznavanju in druženju, 
kjer so bili naši učenci vedno zelo priljubljeni in po-
hvaljeni. Kaj več o njihovih vtisih pa si boste lahko 
prebrali v naslednjih številkah Šolarčka.

Zadovoljni z obiskom v Franciji se že pripravljamo 
na naslednje srečanje, ki bo aprila 2010 na Danskem. 
Tudi takrat se bodo srečanja udeležili učenci.

Irena Zgaga, vodja projekta

Srečanje partnerjev držav
v projektu Comenius: Young Europeans

looking for sense and orientation

Ustvarjalne delavnice

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komi-
sije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgo-
vornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč 
Evropske komisije.

Učenci z gostujočimi prijatelji Mestno središče

Šola gostiteljica
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KDAJ SMO SREČNI?

KO MI MAMA DOVOLI, DA ODIDEM K BA-
BICI, KJER LAHKO GLEDAM BARBIE RISANKO. 
(KAJA)

KO MI BABICA DOVOLI, DA GREM K PRIJA-
TELJEM. (LUKAS)

KO MI MAMICA DOVOLI, DA SE IGRAM Z 
IGRAČKAMI. (ANJA)

KO SE LAHKO VOZIM S KOLESOM. (ALJAŽ)
KO IMAM OB SEBI PRIJATELJA. (SAŠA)
KO SE ZJUTRAJ DOBRE VOLJE ZBUDIM. (NIK 

ROJKO)
KO MI MAMA DOVOLI IGRANJE NA RAČU-

NALNIK. (SERGEJA)
KO GREM OKOLI JEZERA IN SREČAM MAJH-

NEGA KUŽKA. (HANA)
KO LAHKO GREM V ŠOLO. (IVA)
KO IMAM VSE NASMEJANE OBRAZKE. 

(JAKA)
KO Z ATIJEM IGRAVA NOGOMET. (MIHA)
KO SI LAHKO V TRGOVINI IZBEREM IGRA-

ČO. (JAN)
KO ME BOTER ZAPELJE Z MOTORJEM. (NIK 

MESAREC)
KO SEM POSTAL »GOSPODAR« IGRALNEGA 

KOTIČKA, ZA KATEREGA MORAM SKRBETI. 
(LUKA)

UČENCI 1. B

NAŠE PRVE ZGODBE

VILA MATEJA JE ZELO PRIDNA. VČASIH JE 
ZELO NAGAJIVA. VILE SO JI VEDNO REKLE, DA 
NAJ VEČ NE TRESE VILINSKEGA PRAHU.

KATARINA LEŠ, 2. A

NEKOČ JE ŽIVELA BARVI CA, KI PA NI BILA 
OBIČAJNA. ŽIVELA JE V BARVNI HIŠICI. IMELA 
JE SREČNO ŽIVLJENJE.

KATARINA LEŠ, 2. A

MEDVEDKA BOLI ZOB
MEDVED TIM JE SPAL. KO SE JE ZBUDIL, SI JE 

ŠEL UMIT ZOBE. KO SI JE UMIVAL SVOJE ZOBE, 
JE ZAČUTIL, DA GA BOLI ZOB. Z MAMO STA 
ŠLA K ZOBOZDRAVNIKU.

MARKO BRAČKO, 2. A

MEDVED SI ZVEČER UMIJE ZOBE. PRIPRA-
VLJA SE NA SPANJE. MEDVEDEK ZDAJ ŽE SLAD-
KO SPI. POTEM SE JE PREBUDIL IN SI ŠEL SPET 
UMIT ZOBE. POTEM SE JE ŠEL IGRAT NA TRAV-
NIK IN POTEM ŠEL NA KOSILO. POTEM SE JE 
BLIŽALA NOČ.

JAN FRAS, 2. A

MEDVEDEK VILI SI UMIVA ZOBE. NA ZOBNO 
ŠČETKO JE DAL PASTO. MEDVEDEK VILI ZDAJ 
SPI. KO SE MEDVEDEK VILI PREBUDI, JE ZELO 
VESEL. VILI HITRO UGOTOVI, DA JE LAČEN IN 
SE ODPRAVI V KUHINJO. VZAME LONČEK IN 
GA NAPOLNI Z MLEKOM.

KATARINA LEŠ, 2. A

MEDO JAKA GRE NA SPREHOD
MEDO JAKA SPI IN GA URA ZBUDI.
MEDO SI GRE UMIVAT ZOBE.
UMIJE SI ZOBE IN NA SPREHOD GRE.

MIHA STRMŠEK, 2. A

MEDVEDEK PIKI SKRBI ZA SVOJE ZDRAVJE
MEDO PIKI SI UMIVA ZOBE. MEDO PIKI GRE 

SPAT. MEDO PIKI SPI. NASTAVIL SI JE BUDILKO. 
NASLEDNJEGA DNE SE PREBUDI. PRIPRAVIL SI 
JE KOSMIČE ZA ZAJTRK. UMIL SI JE ZOBE. PO-
NOČI JE ŠEL SNEG. MEDVED PIKI SE JE OBLE-
KEL IN ŠEL VEN NA SVEŽ ZRAK. NAJPREJ JE NA-
REDIL SNEŽAKA. POTEM SE JE ŠEL SANKAT PO 
VELIKEM HRIBU. ZELO GA JE ZEBLO IN JE ŠEL 
NOTER ZAKURIT. PRIŠLA JE POMLAD IN IMEL 
JE ŠESTI ROJSTNI DAN. POLETI JE ŠEL V ŠOLO.

ALJAŽ GOZNIK, 2. A

Mojca Marušič, 6. r. Manja Balaj, 7. b
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Moje jesenske počitnice

Med počitnicami sem počel veliko stvari. Najprej 
sem uredil svoj vrtiček. Skupaj z bratcem sva hodila 
h gimnastiki. Najlepše je bilo kopanje na Ptuju, kjer 
smo plavali, se vozili po toboganu in se zabavali. Za-
dnji dan smo obiskali grobove in prižgali svečke.

Luka Strmšek, 3. a

Jesenske počitnice sem preživel doma. Vstajal sem 
zelo zgodaj. Čez dan sem z bratom igral košarko, ra-
čunalniške igre, gledal sem televizijo. Z mamo sva šla 
v gozd na sprehod. Nabrala sva kostanje. Našla sva 
tudi kokon od sviloprejke. Šla sva na lovsko prežo. S 
preže sva opazovala naravo. Vsak dan sem bral knjige. 
Petek sem preživel v Zimici pri babi in dediju. Poči-
tnice so bile super in so hitro minile.

Alen Peklar, 3. a

Med počitnicami je naša družina odšla na grad 
Grad, kjer je bila prireditev Noč čarovnic. Tam so na-
stopali Čuki. Videli smo veliko čarovnic in vitezov. V 
sredini travnika je bila grmada, kjer so zažgali najbolj 
hudobno čarovnico. Naslednji dan pa sem se z vlakom 
peljala v Ljubljano. Ogledala sem si center mesta in se 
odpravila na Ljubljanski grad. Sprehodila sem ob reki 
Ljubljanici in si ogledala mostove, ki so zgrajeni čez 
reko. Vožnja z vlakom in Ljubljana sta me navdušili. 
Med počitnicami sem se imela zelo lepo, saj sem bila 
tudi na praznovanjih pri Tini in Katarini.

Lana Lašič, 3. a

Med počitnicami sem doživela več stvari. V sredo 
sem bila na rojstnem dnevu pri Tini. Igrali smo se in 
zabavali. Soboto in nedeljo sem preživela pri babici. V 
ponedeljek sem veliko brala, ostale dni pa vadila raču-
nanje. Najlepše je bilo to, da sem bila doma.

Sara Holdinar, 3. a

Jesen

Jesensko listje pada pod drevo, ptički pa žvrgolijo 
in si iščejo hrano, da ne bodo lačni čez

belo zimo. Srnice bodo dobile gosto dlako, da ze-
blo jih ne bo čez mrzlo zimo. Štorklja odletela bo na 
jug in tam ji bo toplo. Medved odšel bo v brlog in pre-
spal bo zimo, mi pa sladke sanje mu želimo.

Jan Pulko, 4. a

Moj bratec

Mojemu bratcu je ime Primož. Piše se Petko. Ima 
4 leta. Hodi v vrtec v Voličini. Je v skupini Sončki. Rad 
je oblečen v sivo majico in rjave hlače. Visok je 100 
centimetrov. Težak je 14 kilogramov. Ima svetel obraz. 
Njegova glava je okrogla. Njegovi lasje so svetlo rjavi, 
kratki in urejeni. Ima svetlo modre, majhne in okrogle 
oči. Ima goste obrvi in dolge trepalnice. Njegov nos je 
majhen in kratek, na koncu pa bolj širok. Ima srčasta 
in rdeča usta. Ko se nasmeji, ima jamice v ličkih.

Dominik Petko, 3. a

Moj bratec je star 5 let. Ime mu je Urban. Njego-
vi lasje so svetli. Ima lepe modre in okrogle oči. Na 
stegnu ima materino znamenje. Na nosu ima drobne 
pegice. Hodi v vrtec, v skupino Sončki. Rad je športno 
oblečen.

Katarina Šuster, 3. a

Moja sestrica

Moji sestri je ime Neja. Piše se Lašič. Stara je 3 leta. 
Ima okrogel in svetel obraz. Njene oči so modre bar-
ve. Ima rjave obrvi, majhen nos in srčasta usta. Hodi 
v vrtec, v skupino Sončki. Rada je oblečena v trenerko 
ali oblekico. Imam jo zelo rada.

Lana Lašič, 3. a

Sebastijan Tomažič, 6. r. Anja Ornik, 7. b
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Moj izlet

Bila je lepa sončna sobota. Moj očka mi je oblju-
bil, da me bo peljal na Pohorje. Peljali smo se po zelo 
ostrih ovinkih. Prispeli smo na slap Skalca. Prvič sem 
se dotaknila slapa. Voda je bila zelo mrzla. Videla sem 
velike skale in dosti gob. Bilo mi je zelo lepo.

Manuela Brunčič, 3. a

Življenje je sovraštvo, večen boj

Na življenje gledam kot na večen boj. Jaz se na pri-
mer vsak dan borim za ocene, pa tudi starejši ljudje, 
na primer moji starši, dedek, babica, se vsi za nekaj 
borijo.

Na svetu je mnogo ljudi, veliko preveč, kot jih 
lahko sprejme planet Zemlja, zato se ljudje po vsem 
svetu borijo za različne stvari. Veliko ljudi se bori v 
vojnah za ozemlje, za hrano in moč. Navadni ljudje 
po vsem svetu, kot tudi pri nas, pa se borijo za golo 
preživetje. Že od malih nog se človek bori, pa vse do 
njegove smrti. Najprej se bori, da bi uspešno končal 
šolanje. Nato se bori, da najde čim boljšo službo. Po-
tem se bori, da službo obdrži ter da zasluži vsaj toliko, 
da si lahko kupi hrano, plača položnice ... Danes se 
dogaja, da tovarne propadajo in delavci ostajajo brez 
služb. Potem se v družinah, kjer nobeden ne dela, zač-
ne boj za golo preživetje. Ponavadi takrat človek zboli 
in začne se boj za zdravje in celo za življenje. Bolan 
človek hodi od zdravnika do zdravnika, iz bolnišnice 
v bolnišnico, kjer je vedno veliko ljudi, zato se vsak na 
vse moči bori, da pride čim prej na vrsto.

Ljudje smo po naravi borbena bitja. Vsak izmed 
nas se bori za nekaj, za boljši prostor na Zemlji in ve-
dno bo tako. Te besede veljajo torej za vse ljudi – Ži-
vljenje je sovraštvo, večen boj.

Urška Peserl, 9. a

Krpanova pot domov
Domišljijsko nadaljevanje odlomka iz berila

Krpan se je tako ob večeru odpravil na pot, na Vrh 
pri Sveti Trojici.

Ko sta s kobilico hodila že kar nekaj časa, se Kr-
pan spomni, da je uboga žival že verjetno utrujena od 
vreč, ki so bile napolnjene s soljo. Zato si jih Krpan 
naloži na ramena in tako pojdeta dalje. Ko je postala 
trda tema, sta ravno prišla v vas in se ustavila pri prvi 
krčmi, da bi se okrepčala. Krpan pusti kobilico pred 
vhodom, sam pa stopi noter. Seveda je tudi vreče s so-
ljo pustil zunaj, saj sedaj ni imel strahu, da bi ga lah-
ko kaznovali. V krčmi se je Krpan pogrel in okrepčal. 
Ponudili so mu tudi prenočišče in Krpan ga je seveda 
z veseljem sprejel. Ko so vsi že trdno spali, je krčmar 
vstal iz postelje in šel pogledat, kaj ta človek prenaša 
v tako velikih vrečah. Stopil je ven ter hitro pokukal 
v vrečo. Ko je ugotovil, da prenaša angleško sol, je še 
tisti hip stekel na carino, ki je bila la malo stran od kr-
čme. Cariniki so seveda takoj obkolili krčmo in zgodaj 
zjutraj pričakovali Krpana. On pa je slišal ves ta ropot, 
a ga ni bilo niti malo strah. Mirno je vstal, stopil iz 
sobe ter lepo pozdravil. Cariniki so ga takoj obkolili 
in ga hoteli odpeljati na carino, da bi se tam domenili, 
kaj bodo naredili s tem nepridipravom. Krpan pa se je 
začel smejati in je iz žepa potegnil dovoljenje za tovor-
jenje angleške soli. Ko je krčmar to videl, bi se najraje 
pogreznil v zemljo, teko ga je bilo sram. Tudi cariniki 
niso mogli verjeti svojim očem. Ampak kar so videli, 
je bilo res. Tako so se osramočeni vrnili na postajo. 
Krčmar se je posvetil svojemu delu, Krpan pa je na 
kobilico natovoril vreče s soljo ter se odpravil po poti 
do Svete Trojice.

Doma je bil še pred sončnim zahodom. Med potjo 
je srečal še kar nekaj carinikov, a so se vsi vračali na 
carino z dolgimi obrazi in praznih rok.

Rebeka Šnofl, 7. a

Mihael Taužič Barbara Krajnc, 9. b
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V nekem vrtcu, v neki hiši

V vrtcu prižiga se luč za lučjo,
v igralnicah glasno malčki pojo,
spet prišel je k nam ta praznični čas,
ko veselja nasmeh ožari nam obraz.

Leto je naokoli in na roki bomo lahko pokazali 
še en prstek zraven. Ozremo se nazaj in ugotovimo, 
kako čudovito smo se imeli s prijatelji, koliko novih 
stvari smo spoznali, se veliko novega naučili, srečali 
nove ljudi, se prilagajali drug drugemu in najvažneje, 
se srečali z nasmeškom na obrazu.

Kot vsako leto je tudi letos v vrtcu praznično, ve-
selo, zabavno, ustvarjalno in igrivo.

V pričakovanju dobrih mož smo že okrasili igral-
nice in se naučili kakšno pesmico. Zvezdicam najljub-
ša je :

Miklavž je bil prvi v vrsti decembrskih mož, ki nas 
je že obiskal. Ker nas obišče, ko se stemni, smo mu 
nastavili pisano nogavico. In ko je prišlo drugo jutro, 
smo komaj čakali, da bomo prvi v vrtcu. Veseli smo 
bili suhega sadja in medenega peciva.

Prvi sneg nas je popolnoma prevzel. Oblekli smo 
topla oblačila in se kljub naletavanju snežink odpra-
vili na sprehod po naselju. Bilo je čarobno. Snežinke 
smo lovili v rokavičke in jih opazovali. Ste že poskusi-
li? Kako edinstvene so.

Izdelava okraskov iz slanega testa je znan običaj 
našega vrtca, ki razveseljuje vsakega otroka. Ti mla-
di umetniki se radi prepustijo domišljiji in gnetejo, 
valjajo, mode-
lirajo ... svoje 
mojstrovine. 
Najlepši pa je 
zanje trenutek, 
ko svoje moj-
strovine obeša-
jo na smrečico.

Tokrat smo 
pri krašenju 
smrečice po-
trebovali le-
stev. Postavili 
smo smreko 
velikanko, da 
bo dedek Mraz 
res našel pot 
do nas.

December ne bi bil pravljični brez pravljične deže-
le. V pravljični deželi rajamo, ustvarjamo, poslušamo 
pravljice in nas obiščejo lutke. Tokrat nas je obiskala 
lutkovna skupina mamic iz vrtca Selce, s predstavo Še 
ena o Božičku.

Ker pa pri nas nikoli ni dolgčas, nas bodo v tem 
veselem mesecu še obiskale lutke. Še pred prihodom 
dedka Mraza se nam bo predstavila nova lutkovna 
skupina naših vzgojiteljic. Do naslednjič pa:

Naj Božiček ti sreče nasuje,
naj zdravje ti služi in v tebi domuje,
naj tebi se v novem letu zgodi
2010 najlepših stvari.

»Zvezdice« s Klavdijo in Mihaelo

NAŠI NAJMLAJŠI

Ringa, ringa, raja,
zima nam nagaja,
pravi, da snega,
zaenkrat še ne da.

Ringa, ringa, raja,
dedek Mraz prihaja,
jutri naj sneži,
zimi naroči.

Sprehod ob prvem snegu

Izdelava okraskov iz slanega testa

Krašenje smrečice

»Zvezdice«, Nina, Mihaela, Klavdija in Katja
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The Beatles

The Beatles (krajše Beatles, tudi Beatli) so bili bri-
tanska pop in rock glasbena skupina iz Liverpoola. 
Beatles so nesporno najpomembnejša in najuspešnej-
ša glasbena skupina vseh časov. Podrli so mnoge pro-
dajne rekorde, med drugim so imeli več kot 50 uvr-
stitev na ameriški lestvici najboljših malih plošč ter 
zasedli 20 prvih mest. Od njihovega začetka (1962) do 
danes so prodali več kot 400 milijonov plošč. Skupino 
Beatles so sestavljali:

John Lennon (vokal, kitara), Paul McCartney (vo-
kal, bas kitara), George Harrison (vokal, kitara) Ringo 
Starr (vokal, bobni), Pete Best (bobni, iz skupine je bil 
suspendiran, zato ga je nadomestil Ringo Starr), Stu-
art Sutcliffe (kitara)

Pesmi sta pisala predvsem Lennon in McCartney, 
v kasnejših letih pa tudi Harrison. Večji del njihovih 
albumov je produciral George Martin.

Skupina se je sprva imenovala Silver Beetles, ka-
sneje so se preimenovali v The Beatles. Na začetku 
svoje glasbene poti so igrali po manjših lokalih in 
na zabavah. Beatli so se razšli leta 1970. Razlogov za 
spore v skupini je bilo mnogo, za največjega krivca še 
danes velja Lennonova žena Yoko Ono, ki je želela biti 
prisotna na vseh snemanjih in vajah skupine, s čimer 
pa se ostali trije Beatli niso strinjali.

Kasneje so se pojavljale špekulacije o ponovni 

združitvi, ki pa jih je dokončno prekinila Lennonova 
smrt leta 1980. Posamezni člani skupine so imeli tudi 
uspešne samostojne kariere, daleč najuspešnejši od 
vseh je bil Paul McCartney.

Beatli so bili prva pomembnejša rockerska skupi-
na. Pomembno so vplivali na nastanek in razvoj ka-
snejših glasbenih skupin, tako v Britaniji kot po svetu. 
Mladina se je po njihovem vzoru branila striženja las, 
klasičnih vzgojnih prijemov in preživelih tradicij. Be-
atli so z leti rastli, se razvijali in tudi postavljali mo-
dne, filozofske in glasbene smernice. Zadnji koncert 
skupine The Beatles je bil na strehi londonskega stu-
dia Apple.

David Šeligo, 7. b
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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 Montpelliera

Arhitektura starega mestnega jedra

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.Slavolok

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


