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V četrtek, 24. decembra 2009, je Osnovna šola Voličina gostila mladega nogometaša, člana Interja iz Mi-
lana in slovenske reprezentance, Reneja Krhina. Pogovor z Renejem je tekel v sproščenem duhu, za kar je 
poskrbel naš učitelj likovne vzgoje Brane Lazič, brez katerega veliko informacij ne bi prišlo do nas.

(nadaljevanje na strani 3)
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Rene Krhin obiskal OŠ Voličina
(nadaljevanje iz naslovnice)

Po zanimivem intervjuju nam je Rene z veseljem 
podpisal kartice in se fotografiral z nami. Z našimi 
fanti se je še malo pozabaval z žogo in kmalu zatem 
odšel. Nam pa so informacije in zanimivosti iz njego-
vega življenja in predvsem njegove kariere kar švigale 
po možganih.

Rene Krhin, rojen 21. maja 1990 v Mariboru, je 
svoje otroštvo preživljal v Jakobskem Dolu. Vidi se, da 
ima na svoj domači kraj lepe spomine, saj se še danes 
(kadar je le mogoče) vrača domov. Za njegove prve 
nogometne korake sta skrbela predvsem oče in dedek, 
sledenji ga je od 6. leta vozil na treninge k nogome-
tnemu klubu Maribor. Talent in predvsem vztrajnost 
sta ga privedla do slovenske kadetske reprezentance 
(U-14). Z reprezentanco so se leta 2005 odpravili na 
turnir v Milano, kjer so ga takoj opazili »skavti« In-
terja iz Milana. Tak talent je bilo res težko spregledati 
in tako ga je Inter povabil v svoj kamp oz. akademijo, 
starega šele 15 let. Sam je bil nad ponudbo zelo nav-
dušen, prav tako oče in oba dedka, medtem ko je bila 
mama edina »nasprotnica« tej spremembi. Rene bi se 
namreč moral preseliti v Milano. Tako so vsi moški 
predstavniki družine zavihali rokave in iskali poti, da 
prepričajo mamo. Očitno jim je uspelo, saj je bil Rene 
v letošnji sezoni (2009/2010) premeščen iz mladinske 
selekcije Interja v prvo moštvo. Njegov novi trener je 
tako postal Jose Mourinho, ki ga je Rene označil za 
vrhunskega trenerja in izjemnega človeka. Nekaterim 
se ta podatek ne bo zdel preveč prepričljiv, saj trener-

ja mediji pogosto prikazujejo v drugačni luči – kot 
konfliktno osebo, kar zagotovo ni, saj si drugače ne bi 
mogel zagotoviti spoštovanja igralcev. Rene ga vseka-
kor spoštuje in mu zaupa. Mourinho mu je že 4-krat 
dal priložnost v italijanskem prvenstvu, kar dokazuje 
obojestransko zaupanje. Za uspešno igro pa ni dovolj 
le zaupanje med igralci in trenerjem, potrebno je zau-
panje tudi med igralci in s tem posledično še vzdušje 
v ekipi, ki je očitno več kot odlično. Pred prihodom 
v Inter je bil Renejev vzornik igralec David Beckham 
(trenutno igralec AC Milana), ki je ostal v senci nje-
govega sedanjega vzornika, ki je hkrati tudi njegov 
soigralec – Estaban Cambiasso (po rodu Argentinec). 
Ni naključje, da se Renejeva kariera vzpenja, ko pa mu 
Estaban pomaga z nasveti, in kdo se ne bi želel izka-
zati pred svojim vzornikom? Oba namreč igrata na 
istem položaju zadnjega veznega igralca. Lani je dobil 
povabilo slovenskega selektorja Matjaža Keka, da bi 
igral za slovensko člansko reprezentanco. Povabilo je 
z veseljem sprejel, hkrati pa upa, do bo v času svetov-
nega prvenstva v dobri formi in bo tako eden izmed 
izbrancev slovenske reprezentance, ki bo igrala na 
svetovnem prvenstvu v Republiki Južni Afriki. Rene 
Krhin je zelo skromen in trenutno je njegova edina 
želja (kar se tiče nogometne kariere), da bi dobil čim 
več priložnosti pri Interju, če ne pa da ga bo Inter po-
sodil enemu izmed manjših klubov iz serije A.

Rene Krhin je obetaven 19-letnik iz Jakobskega 
Dola, ki na prvo mesto postavlja vztrajnost in odre-
kanje. Želimo mu veliko uspehov tako v življenju kot 
tudi v nadaljnji nogometni karieri.

Špela Ekselenski, 9. b
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Zmaga Voličine – ŠKL nogomet

V sredo, 16. 12. 2009, smo se polni samozavesti od-
pravili v OŠ Dob po zmago. Po dolgi vožnji proti Lju-
bljani nam je samozavest samo še naraščala. Ko smo 
prispeli, so nas gostitelji popeljali v garderobe, kjer 
smo se preoblekli in si povedali še nekaj spodbudnih 
besed. Sledilo je ogrevanje in v dvorani se je že čutila 
napetost. Tekma se je začela. Po dvanajstih minutah 
smo deklice zabile kar štiri gole in niti enega nismo 
dobile. Po slabšem nadaljevanju fantov smo bili še ve-
dno v vodstvu. Nato smo dekleta rezultat še zvišala 
za dva gola, tako je bil rezultat 7 : 3 za nas. Na koncu 
so se fantje le zbrali in dali še dva gola. Za odlično 
vzdušje v dvorani so poskrbeli naši zvesti navijači, ki 
so nam pred začetkom še bolj dvignili samozavest. Z 
nami je bil tudi ravnatelj, ki nam je pred začetkom po-
vedal nekaj besed in potem vso tekmo zvesto navijal. 
Tako smo z dobrim rezultatom in polni veselja odšli 
nazaj v Voličino. Ugotovili smo, da je zmaga prišla v 
prave roke oziroma noge. 

Tjaša Polanec in Ina Pivljakovič, 9. b

Trikraljevska akcija

V adventnem času sta nas gospod župnik Jože 
Muršec in gospod diakon Janez Kurnik povabila h 
koledovanju. Kar nekaj nas je bilo pripravljenih sode-
lovati. V ponedeljek, 28. 12. 2009, ko so bile počitnice, 
smo se trije kralji, koledniki, odpravili po naši kra-
jevni skupnosti. V vsaki skupini, imeli smo namreč 
tri, so bili sveti trije kralji: Gašper, Miha in Boltežar, 
te pa sta spremljala tudi angel in pastir. Vseh skupaj, 
ki smo nekaj dni počitnic darovali pobiranju denar-
ja za revne otroke po svetu, nas je bilo 13. Sodelovali 
smo: Rebeka Šnofl, Špela Peserl, Nataša Brunčič, Ka-
rin Petko, Valentina Tuš, Vivien Meško, Tadej Kurnik, 
Katja Horvat, Grgor Novak, Timotej Kurnik, Barbara 
Sužnik, Benjamin Sužnik in Aleksander Sužnik. Sku-
pine smo si razdelile kraje med seboj. Pri vsaki hiši 
smo zapeli trikraljevsko pesem in povedali, odkod 
in zakaj prihajamo. Prosili smo za otroke po svetu in 
ljudem tudi natančneje razložil, komu bodo s svojimi 
prispevki močno polepšali življenje. Zbirali smo za 

revne otroke po svetu, predvsem pa za otroke na Salo-
monskih otokih, v Braziliji, na Madagaskarju, v Egip-
tu, Slonokoščeni obali. Morda kdo misli, da je to delo 
nezanimivo, vendar vsi, ki smo hodili, vemo, da je bilo 
zelo zabavno. Imeli smo se naravnost odlično. Pri ne-
katerih hišah smo bili celo deležni kakšne sladke do-
brote. Zapomnili smo si vse, kar je bilo smešnega, in 
ti dnevi nam bodo zagotovo ostali v lepem spominu. 
Kot vsako leto tudi tokrat nismo zaman pešačili. Sku-
paj smo za revne otroke po svetu nabrali kar 2.980,00 
evrov. Mislim, da je to sedaj rekord. Akcija namreč 
poteka že več let in vedno znova zberemo višji znesek. 
Vsi mi, ki smo zbirali ta denar, smo veseli, da smo po-
magali in osrečili veliko otrok v teh deželah.

Vsem, ki ste nas veselih obrazov sprejeli in tudi po 
svojih zmožnostih darovali, se iskreno zahvaljujemo. 

Karin Petko, 7. a

Projekt Pasavček

V šolskem letu 2009/10 smo se odločili, da se 
vključimo v projekt Pasavček, katerega glavni moto je 
»Red je vedno pas pripet.« Projekt temelji na spod-
bujanju pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev 
ter varnostnih pasov med vožnjo. Projekt že poteka, 
končal pa se bo v mesecu aprilu 2010.

Zakaj smo se odločili zanj? Prav zaradi tega, ker 
opažamo, da bi se na področju prometne varnosti na-
ših in vaših otrok dalo narediti še kaj več. Opažamo 
namreč, da:

se učenci in starši redno ne pripenjajo z varnostni- ✴
mi pasovi, 
učenci ne uporabljajo otroških varnostnih sede- ✴
žev, 
se starši ne zavedajo, katere nevarnosti jim pretijo  ✴
v avtomobilu zaradi neustreznih sedežev ali njiho-
ve nepravilne namestitve, 
nekateri učenci še zmeraj pozabljajo rumeno ru- ✴
tico. 
 
Iz ugotovitev smo oblikovali naslednje cilje:
Pravilna in dosledna uporaba varnostnih pasov. 1. 
Pravilna in dosledna uporaba OVS. 2. 

AKTUALNO
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Izboljšati prometno varnost naših otrok in njiho-3. 
vih staršev. 

Cilje bomo poskušali realizirati skozi vrsto različ-
nih aktivnosti, v katere bomo vključili tudi vodstvo 
šole, ostale učence 1. triade, policista, predstavnika 
občinskega SPV in vas, dragi starši.

Vizija prihodnosti, v kateri ne bo nihče mrtev ali 
hudo poškodovan zaradi prometnih nesreč, je VIZIJA 
0. Za uresničitev VIZIJE 0 moramo prispevati VSI! 

Razredničarki 1. a in 1. b razreda

Bilo je nekoč

16. 12. 2009 sta nas obiskali Kajina babica Fani-
ka in Lukova prababica Lojzka. Povabili smo ju, ker 
smo hoteli iz prve roke izvedeti, kakšno je bilo življe-
nje nekoč. Pripovedovali sta nam zanimive zgodbe iz 
njunega otroštva in mladosti. Z velikim veseljem sta 
poudarili, da sta kljub revščini in pomanjkanju, ki sta 
takrat vladala, živeli lepo in srečno. 

Najbolj zanimivo je bilo, ko nam je babica Fanika 
pokazala fotografijo takratnega avtomobila. To seveda 
ni bil pravi avto, ampak kočija s konjsko vprego. Po-
kazala nam je tudi fotografije notranjih stanovanjskih 
prostorov, kravje vprege in kako so ljudje včasih na 
polju okopavali korenje.

Babica Lojzka nam je predstavila stari običaj, trga-
tev. Povedala nam je, da so včasih otrokom govorili, 

da so v grozdnih jagodah kače. Tako so preprečili, da 
bi otroci zobali sladke sadeže. 

Poznali sta vse stare predmete, ki smo jih izbrskali 
na podstrešju, v kleti ali pri sosedu.

Skupaj smo zapeli tudi božično pesem, ki jo je Eva 
spremljala z »ribežem«, ki so ga včasih uporabljali za 
pranje perila. 

Še mnogo je bilo zanimivega o igračah, šoli, pre-
hrani, oblačilih, običajih, delu ... Babicama se zahva-
ljujemo za bombone in čas, ki sta ga preživeli z nami. 

Učenci 1. a in 1. b razreda

Potovanje v Francijo

V ponedeljek, 7. de-
cembra, smo se zgodaj 
zjutraj Klemen, Špela, 
učiteljici Irena Zgaga in 
Nataša Glodež ter jaz 
odpravili na potovanje v 
Francijo, ki je potekalo v 
okviru projekta Come-
nius. Zbudil sem se oko-
li treh zjutraj, saj smo 
morali biti ob 5.30 na 
letališču Jožeta Pučnika. 
Spotoma sva z očetom 
pobrala še Klemna in 
skupaj smo se odpeljali 
na letališče. Tam smo morali čakati, saj je bil let pred-
viden ob 7.30. Leteli smo mirno, vendar ne preveč 
udobno, saj je bilo letalo malo. Po dveh urah vožnje 
smo prileteli v Pariz, od tam pa smo se (tokrat z ve-
čjim letalom) vozili še dve uri. Prispeli smo v Montpe-
lier. Tam smo počakali na avtobus, ki nas je odpeljal 
v mesto, kjer je bila šola gostiteljica. Dodelili so nas k 
družinam, ki so v času našega bivanja pri njih skrbele 
za nas. Ta večer sem spoznal družino Franck, vendar 
sem kar hitro legel v posteljo, saj sem bil izmučen od 
potovanja. V tednu, ki smo ga preživeli v Franciji, smo 
spoznavali tuje kulture, se družili, učili fraze iz drugih 
držav, obiskali smo tudi mesti Set ter Montpelier. V 
četrtek zvečer je na šoli potekala slavnostna večerja, 
kjer smo si izmenjali elektronske naslove, da bi ob-
držali medsebojne stike. V petek je bil naš predzadnji 
dan, zato sem se zvečer poslovil od družine, saj neka-
terih članov naslednje jutro nisem videl. V soboto je 
napočil čas vrnitve. Vstali smo ob petih zjutraj. Oče in 
sin družine Franck sta me pospremila na avtobusno 
postajo, od koder nas je avtobus peljal na letališče. Po-
novno smo leteli zelo dolgo in ob 14.00 prispeli v Slo-
venijo. Na letališču so me pričakali Klemnovi starši, 
ki so naju odpeljali domov. Te izkušnje ne bom nikoli 
pozabil. Potovanje je na nas naredilo velik vtis: na ne-
katere dober, na nekatere pa nekoliko slabši.

Domen Horvat, 9. b
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PIKA NOGAVIČKA

PIKA NOGAVIČKA JE ŠLA V ŽIVALSKI VRT 
IN JE VIDELA DINOZAVRA. POTEM JE ŠLA K 
DINOZAVRU IN GA DVIGNILA. POTEM JE ŠLA 
DOMOV IN SPEKLA PALAČINKE. POTEM STA 
PRIŠLA ANICA IN TOMAŽ.

NIKA MURKO, 2. A

ANČKA ČITA

NEKOČ JE ŽIVELA PUNČKA Z RAČKO. IME 
JI JE BILO ANČKA. ČITALA JE ENO OD VELIKIH 
KNJIG. POLEG NJE JE SEDELA RAČKA. BRALI 
STA KNJIGO CEL VEČER.

TINA PLIBERŠEK, 2. A

STARA ČAROVNICA CILKA

CILKA ŽIVI NA STAREM GRADU IN IMA PO-
LJA. DA NE BI DELALA NA POLJIH, JE PRIČARA-
LA DELAVCE. V KLETI IMA POLNO KROMPIR-
JA.

ALJAŽ GOZNIK, 2. A

MEDO IŠČE DOM

MEDO JE SREČAL ČEBELO IN JO JE VPRAŠAL, 
ČE VE, KJE BI NAŠEL DOM. REKLA JE, DA VE, KJE 
JE DOM, AMPAK JE PREMAJHEN. PA GRE DALJE 
IN JE SPET SREČAL MAJHNEGA MEDVEDKA. 
REKEL MU JE, ČE POZNA KAKŠEN DOM, IN MU 
JE ODGOVORIL, DA GA POZNA.

MATIJA MATIC HORVAT, 2. A

Zakaj nam je zima tako pri srcu?

»Ker se lahko spustim po toboganu, ki je pozimi 
zelo spolzek.« (Iva)

»Ker se lahko kepam s prijatelji.« (Lukas)
»Ker lahko s sestro delava snežake in drsava po 

ledu.« (Miha)
»Ker lahko nastavim vedro z vodo, ta pa bo hitro 

zamrznila.« (Aljaž)
»Ker se lahko sankam in kepam.« (Tadej)
»Ker se lahko sankam, kepam in delam poskuse z 

vodo.« (Jan)
»Ker se lahko sankam, kepam in drsam.«(Anja)
»Ker se lahko sankam in smučam.«(Nik Rojko)
»Ker lahko izdelujem zgradbe iz snega.«(Luka)
»Ker se rad sankam.« (Jaka)
»Ker bom lahko odšel na Pohorje in se smučal.« 

(Nik Mesarec)
»Ker se lahko po hribu spuščam z »lopatico« ali 

krožnikom.« (Hana)
»Ker lahko opazujem, kako sneži.« (Kaja)
»Ker imam takrat rojstni dan.« (Saša)

1. b razred

Pesem o zimi in snegu

Pridi zima, pridi sneg,
da gremo skupaj na beli breg.
Vsi se tega veselimo in nočemo,
da bo hitro mimo.

Tina Nemec, 9. b Barbara Krajnc, 9. b

David Brunčič, 9. a
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Delali bi snežaka,
se kepali,
imeli ga za junaka
in se ne pretepali.
Ptičem hišico zgradili,
noter hrano nanosili.
Dom svoj uredili, ga popestrili
in uživali ter praznovali.

Anita in Barbara K., Marilena A. in Urška P., 9. r.

Zima je bela

Zima je bela, je čisto bela,
zdi se, da je vesela.

Ko postane predebela,
za ljudi ni vesela.

Otroci so veseli,
da sneg v roke so prijeli.

Starejši pa na vse strani,
so težek sneg kidali.

Anita Krajnc, 9. b

Žalost

Žalost je ena neprijetna reč,
ki vsakemu v srce zabode meč.
Je prav posebna bolezen,
pri kateri je bolje, če ostaneš trezen.
V srce tvoje zapluje
in se s tvojimi mislimi bojuje.
Na solze te sili
in pogled mili.
Žalostni smo zaradi ljubezni,
šole, prijateljic ali bolezni.
Če se imaš na čigavo ramo nasloniti,
se moraš temu prijatelju močno zahvaliti.
Bolje je, če se razjočeš,
se pač zgodi, kaj hočeš.
Čez nekaj časa bolje ti postane,
če tudi nekaj žalosti v srcu ostane.

Nataša Brunčič, 7. a

Butalci in prvi sneg

Butalci so bili že seznanjeni z nižjimi temperatura-
mi pozimi, a sneg se v njihovi vasi še ni oglasil. Lahko 
si predstavljate njihove poglede, ko je nekega dne, ko 
so ravno pobirali jagode z grmičkov, začelo snežiti. 

Butalci so se zelo prestrašili. Mislili so namreč, da 
se ruši svet in se oblaki drobijo. Kaj kmalu pa so ugo-
tovili, da je vse normalno in da se zemlja sploh ne tre-
se. Počasi so stopili drug za drugim na prag hiš in gle-
dali bele kosme, ki so padali z neba. Pa se je ojunačil 
eden izmed Butalcev in dejal: »Meščani, poglejte, sol 
pada z neba! Hitro nastavimo vedra in tako nam sol 
ne bo nikoli pošla.« In res so vsi prinesli vedra. Ker pa 
je bilo že pozno, so legli k počitku. Čez noč je nehalo 
snežiti, pa tudi otoplilo se je, zato so bila vedra prazna. 
A je šel tiso jutro tam mimo mož, ki je prodajal sol in 
je videl prazna vedra. Ker pa je bil dobrega srca, je v 
vsako vedro vsul malce soli. Ko so se Butalci zbudili, 
so v vedrih videli sol in bili presrečni, češ, res je padala 
sol z neba. Pa je našel neki Butalec v kotu pred svojo 

Rok Peklar, 9. a Žiga Živko, 9. b

Tadej Kurnik, 7. a
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hišo sneg, seveda je mislil, da je sol, in jo takoj posku-
sil. Imela je drugačen okus in Butalec je mislil, da je 
našel drugo vrsto soli. To novico je raznesel po vseh 
Butalah in ko se je vrnil domov, je sneg že skopnel in 
o soli ni bilo niti sledu več. 

Butalec je rekel, da mu je nekdo ukradel sol, in 
tamkajšnjega policista takoj obvestil o kraji. Ubogi 
policist še danes išče sneg, imenovan sol. 

Karin Petko, 7. a

Goska, veverica in medved pri 
novoletni večerji

Goska na večerjo se pripravi,
veverico in medveda nanjo povabi.
Prineseta ji čokolado,
z lešniki in marmelado.
Vesela sta večerje,
ki pripravila jo goska je.
Medved na plesišče jo povabi,
zlati prstan ji na roko da.
Nato se na večerjo odpravijo,
ki dobra, slastna in okusna je bila.
Ko polnoči odbilo je,
na novo leto spili so kozarček vina.
Ko voščili so želje si,
zaspali so za nekaj dni.

Valentina Tuš in Vivien Meško, 7. b

Medved je pričakoval gosko in veverico. Pravkar 
je potrkalo na vrata. Medved odpre in pred vrati stoji-
ta goska in veverica. Medved ju povabi noter in goska 
ter veverica mu izročita novoletna darila. Medved se 
jima zahvali in sede za mizo. Raca in veverica prisede-
ta. Medved ju vpraša, ali sta kaj lačni. „Seveda sva,“ sta 
odgovorili. Medved je prinesel na mizo same pojedine 
in začeli so se mastiti. Minila je ura in pol in medved, 
goska in veverica so bili siti kot še nikdar. Postali so 
zaspani. Da ne bi zaspali, se je veverica spomnila na 

vice.
Vice so si pripovedovali toliko časa, dokler ni ura 

odbila enajst. Nato so šli pripravljat rakete. Ura je od-
bila dvanajst, prižgali so rakete, nazdravili novemu 
letu s kozarcem vina in se veselili vse do jutra. Potem 
so spali dan in noč.

Goran Levanić, 7. a

Varčevanje – elektrika

Z elektriko varčujemo tako, da si kupimo različne 
stroje, ki porabijo manj elektrike. Varčujemo lahko 
tudi tako, da luči ne puščamo prižganih, če ni nujno 
potrebno. Npr. če je zunaj sonce in imamo roleto za-
prto, je bolje, če jo odpremo, da nam bo namesto luči 
svetlobo dajalo sonce. Namesto da gledaš televizijo, se 
lahko zabavaš zunaj, brez elektrike. Oboje je zabavno, 
le da je eno z elektriko, drugo brez nje. Zdaj, v tem 
času, se ne bi dalo živeti brez elektrike, vendar je vse-
eno bolje, če jo uporabljamo čim manj.

Zala Jug, 5. a

Varčujem

Za obhajilo sem prislužila veliko denarja, zato sem 
ga shranila v banko. Doma sem razbila hranilnik in v 
njem je bilo 300 evrov. Tudi ta denar sem dala v ban-
ko. Ponosna sem na to, da sem na bančnem računu, 
ki ga imam 3 leta, prislužila devetsto dvaindevetdeset 
evrov. Sestrična je bila vesela, čeprav s hranilnikom 
oziroma z varčevanjem še ni imela izkušenj. Za svoj 
rojstni dan je dobila dvesto evrov. Z veseljem jih je 
dala v svoj novi hranilnik. Z mamo sva se morali hi-
tro odpraviti, saj nas je obiskala teta Francka. Že ko je 
prišla, mi je v roko stisnila dvajset evrov. Vesela sem 
bila, da bom lahko spet privarčevala. Moj bogati dan 
je bil lep, da bolj ne bi mogel biti. Teta je prespala pri 
nas. Ko je mama zaspala, mi je teta pripovedovala, 
kako je ona imela hranilnik poln denarja. S tem me je 
spodbudila k varčevanju. Posebej me je navdušilo to, 

Klemen Ahmetović, 9. b Tomi Kramberger, 9. a
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da si bom lahko kupila stvari, ki so mi všeč. Teta mi 
je naslednji dan, ko se je poslavljala, dejala, da denar 
ni sveta vladar.

Jasmina Krajnc, 6. a

Uganke

Nima rok, ne nog, niti telesa,
pa z drevesa sad otresa? (retev)

Čeprav ima lok in ostre zobe,
niti ne je. (agaž)

Nos ima dolg, da nihče drug nima tako dolgega
(nosa kot on), za nosom pa tako veliko sivo telo. 
(nols)

Anamari Horvat, 4. a

Moja muca

Moji muci je bilo ime Miša. Bila je srednje velika 
in imela je dolgo pisano dlako. Imela je svetlo rjave 
oči. Eno oko je bilo takšno, kot da bi imela na njem 
šminko. Skotila je že veliko muc. Od teh muc imam 
doma Mača, Kepico in Tačko. Zelo rada se je z menoj 
cartljala. Skoraj vsako jutro je prišla do mene, ko sem 
šla v šolo. Ko sem prišla domov iz šole, me je skoraj 
vedno čakala pred garažo. Nekega deževnega dne se 
Miša ni več vrnila domov. In čez nekaj dni sem ugoto-
vila, da je umrla. Zelo, zelo, zelo jo pogrešam, saj sem 
jo imela zelo rada.

Samanta Simonič, 5. a

Igrače v nedeljo

Ko vrata trgovine se zaklenejo,
takrat igrače oživijo.
Njihove misli se odklenejo,
saj se te nedelje silno veselijo.

Zbudijo se v trenutku,
a kaj kmalu ugotovijo,
da po njihovem občutku
jih trebuščki zelo bolijo.

Aspirin jim ne pomaga,
zato jih začne peči zgaga.
Bolečin je zmeraj več,
zato so vsi odveč.

Ko se pozdravijo,
trgovino spet na glavo postavijo.
Ker trmaste so kot mule,
jih pošljejo nekam na tuje.

Urška Fekonja, 7. b

Zgodovina

En šolski predmet je tudi zgodovina,
ta veličastna vseh vzrokov domovina.
Poduči nas o preteklosti Zemlje in človeka,
je prava raziskovalna reka. 
Teče skozi vse, kar se je dogajalo,
čez vse, kar je toliko let trajalo.
Če se ji res posvetimo,
ocene dobre osvojimo. 
Saj ni tako dolgočasna,
le da je dobro, če ti je jasna.
Res pa je, da bi se morali včasih bolj potruditi
in učiteljico razveseliti. 

Nataša Brunčič, 7. a

Korina Korenček

Knjiga Korina Korenček mi je bila zelo všeč. Naj-
prej smo jo prebrali, nato smo v skupinah izdelali 
plakat. Nato smo ta plakat predstavili drugim. Korina 
Korenček je bila zelo smešna deklica. Rada je hodila v 
park in se zabavala s prijateljicami.

Ana Družovič, 4. a

Anita Krajnc, 9. b Maja Rojs
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Dočakali smo

... prelepe praznične dni v mesecu decembru. 
Bilo je veliko smeha, rajanja in lepih doživetij, ki se 
jih bomo radi spominjali. Okrasili smo vrtec, veliko 
smo se družili z ostalima skupinama in med nami se 
tkejo prave prijateljske vezi. Izdelovali smo voščilnice, 
darilca za naše starše in seveda obiskal nas je Božiček, 
ki smo se ga vsi zelo razveselili. Ja, veseli december je 
bil res vesel.

Dočakali smo tudi novo leto in s tem še rojstna 
dneva naših slavljencev, Manje in Urbana. Ko praznu-
jemo, je pri Sončkih še posebej veselo. Že zjutraj prič-
nemo peti in plesati, ker pa je to dan slavljencev, sta 
bila tokrat onadva tista, ki sta izbirala dejavnosti, ki 
sta si jih želela. Vsi smo jima zaželeli vse najlepše.

Z novim letom pa je prišla tudi prva večja količina 
snega. In kaj to pomeni za nas? VESELJE na snegu je 
bilo nepopisno. Kepam se nikakor nista izognili niti 
naši vzgojiteljici. In predstavljajte si, kako je videti, ko 
21 z energijo polnih otrok napade dve vzgojiteljici. Ja, 
videti je bilo zares zabavno. 

Na snegu smo bili pravi ustvarjalci. Pred vrtec smo 
postavili snežaka in stolp, a največje veselje je bilo pre-

prosto tekanje po snegu in obmetavanje s kepami. 
Nismo pa pozabili niti na živali, ki jih sneg ni raz-

veselil tako kot nas. V ptičjo krmilnico smo jim na-
tresli zrnja in tako poskrbeli, da ne bodo lačni zaradi 
bele odeje, ki je pokrila pokrajino.

Tako, to je le nekaj utrinkov iz doživetij nas Sonč-
kov. Do naslednjič vas lepo pozdravljamo in vam želi-
mo veliko užitkov na snegu. 

Sončki

NAŠI NAJMLAJŠI

V prazničnem vzdušju nam tudi zajtrk zelo tekne.

Naša januarska slavljenca

Izdelali smo snežaka.

Stolp je kar rasel.

Skrbimo za ptičke, da ne bodo lačni.



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 Francije

Obmorska pokrajina (v ozadju vetrne elektrarne)

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.Francoska obala

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


