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V dramatični tekmi finala ŠKL v malem nogometu, ki se je odigrala v dvorani Tivoli v torek, 13. 4. 
2010, so učenci OŠ Voličina v sosedskem dvoboju premagali vrstnike OŠ Lenart. Z zmago v finalu so 
polepšali dan sebi, prisotnim navijačem in marsikateremu nogometnemu navdušencu v našem kraju. 
Iskrene čestitke za dosežen uspeh.
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Ekipa OŠ Voličina osvojila
prvenstvo ŠKL mali nogomet

V torek, 13. 4. 2010, je 
v dvorani Tivoli v Ljubljani 
potekal zaključni del tek-
movanja ŠKL za osnovno-
šolce. Po treh letih trdega 
dela se je naši ekipi ŠKL – 
mali nogomet uspelo uvr-
stiti v finale. V finalu so 
se učenci šole pomerili z 
vrstniki iz OŠ Lenart. Obe 
ekipi sta prikazali atrak-
tiven nogomet. Tekma je 
bila ves čas napeta, saj se 
ekipi zelo dobro poznata. 

V dramatični tekmi, ki 
se je po rednem delu kon-
čala z rezultatom 2 : 2, je 

ekipa šole po streljanju šestmetrovk premagala ekipo 
OŠ Lenart z rezultatom 7 : 6 in tako osvojila 1. mesto. 

Priznati moram, da bi lahko bilo tudi drugače in 
da smo imeli končno kanček sreče. Če se malo poša-
lim, tudi Rusi težko sprejemajo uvrstitev Slovencev na 
svetovno prvenstvo.

Veliko učencev in staršev je spremljalo tekmo 
doma preko TV in stiskalo pesti v želji, da bi nam 
uspelo. Podobno kot vam doma je tudi nam prisotnim 

navijačem ekipe na tribuni večkrat zastal dih. Da je 
mali nogomet »doma« v Voličini, so potrdili nekateri 
starši, ki so prišli na finalno tekmo in spodbujali svoje 
otroke ter celotno ekipo. Zelo veseli smo, da nam je 
uspelo. 

Igrati v dvorani Tivoli, igrati v finalu in zmagati je 
velik dosežek, zato fantom in puncam ter vsem, ki ste 
jim pri tem pomagali, iskreno čestitam, hkrati pa vam 
sporočam, da smo ponosni na vas. Za dosežen uspeh 
izrekam zahvalo mentorici Petri Cvikl Marušič, pred-
vsem pa trenerjema Zoranu Ahmetoviću in Dejanu 
Krambergerju. Ponovno se je potrdilo, da smo skupaj 
»močni«.

Ravnatelj

Uvedba novih šolskih prog

Občina Lenart je obvestila OŠ Voličina, da je na 
javnem razpisu izbrala novega avtobusnega prevozni-
ka za izvajanje šolskih avtobusnih prevozov. Učence 
šole od 1. 4. 2010 v šolo in iz nje prevaža avtobusni 
prevoznik LEŠNIK & ZEMLJIČ, d. o. o. 

Z izbiro novega prevoznika so uvedene tudi nove 
avtobusne proge, saj avtobus učence pobira tudi v 
Nadbišcu, prav tako pelje čez Straže, Dolge Njive in 
Hum. Na tej progi (Proga 1) bo avtobus peljal zjutraj 
dvakrat. Prvi jutranji avtobus je namenjen vsem tistim 
učencem, ki bodo pouk začeli prvo šolsko uro ob 7.40. 
Drugi jutranji avtobus je namenjen tistim učencem, ki 
pouk začnejo ob 8.30. 

Avtobus je 1. 4. 2010 začel voziti tudi čez Strmo 
Goro in Pesjak (Proga 2). Na tej progi se izvaja jutranji 
dovoz učencev k šoli le enkrat.

Po končanem pouku ali drugih dejavnostih se 
učenci s šolskim avtobusom v času od 13.00 do 15.10 
lahko popeljejo proti domu, in sicer 3 x na Progi 1 in 
2 x na Progi 2.

V upanju, da ste starši z uvedbo novih šolskih prog 
zadovoljni, se Občini Lenart in županu mag. Janezu 
Krambergerju iskreno zahvaljujem, da so se uvedle 
nove šolske proge.

Ravnatelj

AKTUALNO

Mihael Dobaja, 4. a

Blaž Turk, 6. a
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AKTUALNO

Projekt Comenius: Montpellier

Jaz, Domen, Špela in učiteljici Irena Zgaga in Na-
taša Glodež smo v ponedeljek zgodaj zjutraj odšli v 
Montpellier v Francijo. Starši so nas pripeljali do leta-
lišča v Ljubljani, kjer smo čakali eno uro. Ker pa po-
let ni bil direktno v Montpellier, smo sprva poleteli v 
Paris, kjer smo čakali uro in pol. Toda čakanja še ni 
bilo konec, saj smo na letališču v Montpellieru čakali 
kar tri ure, da so nas prišli iskati. Na tem izletu je so-
delovalo veliko učencev iz različnih držav: Nemčije, 
Cipra, Turčije, Finske, Danske in Francije. Vsi učenci 
so dobili enega učenca iz Francije, pri katerem smo 
spali. Prvi dan me je čakanje tako izmučilo, da sem se 
samo ulegel v posteljo in zaspal. Naslednji dan smo si 
ogledali njihovo šolo, ki je precej drugačna od šole v 
Voličini. V šoli smo tudi izdelovali govorne slovarje iz 
vseh jezikov prisotnih. Šli smo tudi na veliko izletov. 
Med drugim smo obiskali mesto Sete. To je zelo lepo 
obmorsko mesto, od Montpelliera oddaljeno pribli-
žno eno uro in pol in leži na skrajnem jugu Francije. 
Na tem izletu smo obiskali staro kapelico in si ogledali 
pridelovanje vin, seveda pa smo tudi obiskali pešče-
no obalo, a na žalost se nismo mogli kopati. V četrtek 
pa smo imeli zabavo v veliki dvorani, kjer se je pelo 
in plesalo. Zadnji dan smo se napotili v samo mesto 
Montpellier. Je zelo starinsko, po tem veš, da ima veli-
ko zgodovine. V Montpellieru smo obiskali tržnice in 
trgovine, šli pa smo tudi v McDonald's. Napočil je čas 
za naš odhod, tako da smo se poslovili od vseh pri-
jateljev in odšli nazaj v Slovenijo. Na letališču v Lju-
bljani so nas že čakali starši, ki smo jim imeli veliko 
povedati. Ta izlet je bil zame neverjetna in nepozabna 
izkušnja.

Klemen Ahmetović, 9. b

Kulturni dan v Mariboru

V sredo, 17. 3. 2010, smo imeli učenci 7. a in 7. b 
kulturni dan. Odpravili smo se v Maribor, drugo naj-
večje slovensko mesto. Naš namen je bil bolje spozna-
ti mesto in njegove znamenitosti. Naša prva postaja 

je bila ob reki 
Dravi, Vodni 
stolp. Tam nam 
je nekaj učen-
cev prebralo za-
nimive podatke 
o Mariboru. 
Odpravili smo 
se k najstarejši 
vinski trti. Ta 
je stara več kot 4000 let in je vpisana v Guinnessovo 
knjigo rekordov. Nato smo se sprehodili skozi tržnico 
do Sodnega stolpa in nato nas je pot vodila do Lenta. 
Tu smo si ogledali tudi turistično ladjico, ki vozi po 
Dravi. Videli smo še kužno znamenje, Rotovž in Graj-
ski trg. Tam je bilo veliko zanimivih zgradb: baročne 
umetnine in druge mogočne stavbe. Ustavili smo se 
tudi pri SGM, dobili nekaj najpomembnejših infor-
macij in pot nas je že vodila naprej. Šli smo še mimo 
mnogih postaj, ustavili smo se tudi pri kipu blaženega 
Antona Martina Slomška. Zadnja postaja na naši poti 
so bili Trije ribniki. Ker pa smo bili med ogledom pre-
cej lačni in smo zbrano poslušali, smo se ustavili tudi 
v McDonald'su. Po ogledu Treh ribnikov smo počaka-
li avtobus in obisk Maribora je bil končan. Bilo je zelo 
zabavno in prijetno. 

Karin Petko, Rebeka Šnofl in
Nataša Brunčič, 7. a

Velika cerkev v Montpellieru

Kužno znamenje

Vinska trta

Labod ob Dravi
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Najbolj znana enačba na svetu

ZANIMALO NAS JE

Albert Einstein

Einstein je bil sin judovskih priseljencev. Njegov 
oče Herman Einstein je bil trgovec, mati Paulina 
Einstein, rojena Koch, pa hči premožnejšega žitnega 
trgovca. Njegov oče je za kratek čas odprl majhno tr-
govino z elektrotehniškimi potrebščinami. Starša sta 
se poročila v Stutgart-Bad Cannstattu. Rojstna hiša 
na Bahnhofstraße blizu železniške postaje in celotna 
soseščina sta bili uničeni leta 1944 med zavezniškim 
bombardiranjem. Tu je danes majhen spomenik.

Einstein je hodil v katoliško osnovno šolo. Na ma-
terino vztrajanje se je učil igrati violino.

Pri petih letih mu je oče pokazal žepni kompas in 
Einstein je spoznal, da je nekaj v »praznem« prosto-
ru delovalo na iglo. To izkustvo je kasneje opisal kot 
največje razodetje v svojem življenju. Čeprav je gra-
dil modele in mehanske naprave, so njegovo učenje 
imeli za počasno, verjetno zaradi disleksije, preproste 
plahosti ali morda zaradi redke in nenavadne zgradbe 
njegovih možganov (preučili so jih po njegovi smr-
ti). Kasneje je svoji počasnosti pripisoval razvoj teo-
rije relativnosti in dejal, da je razmišljal o prostoru in 
času kasneje kot večina otrok in zaradi tega je lahko 
uporabil bolj razvit razum. Druga novejša teorija o 
njegovem miselnem razvoju pojasnjuje, da je bolehal 
za aspergerjevim sindromom, bolezenskim stanjem, 
povezanim z avtizmom. Na Švicarski državni tehniški 
visoki šoli (Eidgenössische Technische Hochschule 
(ETH)) v Zürichu je leta 1895 opravljal sprejemni iz-
pit. Leta 1896 so mu svetovali, naj se vpiše v zadnji 
letnik srednje šole. Maturiral je na kantonski srednji 
šoli v Aarau. Švicarske šole so bile znatno manj toge 
od nemških in so bolj upoštevale posebnost učencev. 

Na leto v Aarau se je spominjal kot na eno izmed svo-
jih najprijetnejših obdobij. Brez sprejemnega izpita se 
je vpisal na pedagoško smer Politehnike ETH, kjer je 
začel študirati matematiko in fiziko.

Leta 1898 je spoznal Milevo Marić, s katero se je 
zelo zbližal. Pri študiju mu je bil v veliko oporo Marcel 
Grossmann, ki mu je posojal svoje zapiske s preda-
vanj. Pri učiteljih je Einstein veljal za povprečnega in 
nedelavnega, vendar je samostojno in zavzeto študi-
ral tisto, kar ga je zanimalo. 1900. je diplomiral, leto 
kasneje pa je prejel švicarsko državljanstvo. V nekem 
bančnem predalu v Berkeleyju je eden izmed izdajate-
ljev Zbranih del Alberta Einsteina, ki so začela izhajati 
leta 1987, po pravem detektivskem podvigu našel 500 
dotlej neznanih pisem. Na podlagi teh je bilo mogo-
če dobiti o mladem Einsteinu precej bolj zaokroženo 
sliko. Pisma so odkrila, da je imel z Marićevo januarja 
1902 nezakonsko hčerko Lieserl, za katero je izginila 
vsaka sled. Je zgodaj umrla ali je odrasla pri Milevinih 
sorodnikih ali pa so jo morda starši dali v posvojitev?

Rojen: 14. marec 1879
Ulm, Württemberg, Nemčija

Umrl: 18. april 1955 (76 let)
Princeton, New Jersey, ZDA

Poznan po: 
splošna teorija relativnosti ✴
posebna teorija relativnosti ✴
Brownovo gibanje ✴
fotoelektrični pojav ✴
enakost mase in energije ✴
Einsteinove enačbe polja ✴
poenotena teorija polja ✴
Bose-Einsteinova statistika ✴
paradoks EPR ✴

Pomembne nagrade in priznanja:
Nobelova nagrada za fiziko (1921) ✴
Copleyjeva medalja (1925) ✴
Medalja Maxa Plancka (1929) ✴

Tomi Tuš, 9. a
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Kdaj sem poreden/na?

»...Ko ne poslušam mamice, ko mi kaj naroči.« 
(Anja)

»...Ko se s setrico prepirava za barvice.« (Kaja)
»...Ko jezim bratca.« (Sergeja) 
»...Ko mečem plastelin.« (Jaka)
»...Ko atiju ugasnem računalnik.« (Aljaž)
»...Ko bratcu ne dovolim, da se igra z mojo igra-

čo.« (Iva )
»...Ko razderem tisto, kar je prej iz lego kock sesta-

vila sestrica.« (Nik M.)
»...Ko sestrico vržem iz kavča.« (Luka)
»...Ko vržem brata iz računalnika.« (Nik R.)
»...Ko bratcu odnesem nekaj, kar ne smem.« (Ta-

dej)
»...Ko razmetavam igrače.« (Lukas)
»...Ko sestri govorim grde besede.« (Miha)
»...Ko se z lukom kregava za isto igračo… ne po-

pustim.« (Jan)
1. b

Pepelka Mica

Živela je sirota Mica,
bila prava je lepotica.
Sanjala je o princu,
se vrtela v vrtincu. 
A prišel je večer,
ki čakala ga je venomer.
Mačeha ji ni dovolila,
da vabilo bi dobila. 
V klet jo je zaklenila 
in ključ izgubila.
Mica je skozi okno zbežala 
in se proti plesu zagnala. 
Obleko je imela očarljivo,
za vse oči zanimivo.
Princ se v Mico je zaljubil
in jo še isti večer zasnubil. 
Rože povsod so cvetele,

ptice vse okrog so pele.
Zvonovi so zvonili,
Mici najlepši dan naznanili. 
Bila sta srečno poročena
in misel je bila le ena, 
da bi srečna vedno bila,
kot tudi njuna otroka dva. 

Marilena Agapito, 9. a

Drugačna Pepelka

Pepelka mila, čudovita, 
za njo poskakuje mogočna kita.
Njena mačeha je grozna,
Pepelki govori, da je pri delih vedno pozna.
 
Nekega večera šla je na ples, 
bila je vesela, čisto zares!
Na plesu princa spozna, 
že plesala sta.
 
Zunaj prikazala že se je noč, 
lepa Pepelka zbežala je proč.
Princ je jokal, 
toda z očmi že drugo je iskal.
 
Princ in Pepelka se nista poročila, 
že kočijo za različno pot sta naročila.
Ta zgodba se tako konča, 
ločena princ in Pepelka pa srečna sta.

Urška Peserl, 9. a

Železnica je prijazna do okolja 
 
Včasih so vlaki na paro delovali, 
pri tem pa okolje močno onesnaževali.
Danes pa nam elektrika pomaga, 
da v naravi ne prevladuje nesnaga. 
Po mestih bi morali voziti vlaki, 
ki avtomobilom niso enaki. 

David Šilec, 9. bIna Pivljakovič, 9. b
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Veliko manj obremenjujejo naravo
in ohranjajo jo zdravo. 
Če vsi bi z vlakom se vozili, 
za našo Zemljo bi veliko naredili. 
Zato le skočimo na vlak
in imeli bomo bolj čist zrak.

Saška Kurnik, 7. a

Obisk nebes
 
Nekoč sta živela kralj Metod in kraljica Sofia. Pri-

čakovala sta otroka, malo princesko, ki sta ji že izbrala 
ime Anamary.

Še preden se je rodila, sta ji poiskala spletično. Bila 
je le nekaj mesecev starejša od bodoče novorojenke. 
Ime ji je bilo Katharine.

Imela je sicer še kratko, a bolečo preteklost: mati 
ji je nekaj dni po porodu umrla zaradi dolge in trpeče 
bolezni, očeta pa so ubili v vojni. Bila je sirota. Tudi 
starih staršev ni imela. Umrla sta že pred njenim roj-
stvom. Bila je sama samcata na tem svetu. A Bog se je 
je le usmilil, da jo je nekdo odložil pred vrati gradu, 
kjer sta jo našla kralj in kraljica. V košari s Katarine 
je bilo še pismo, ki sta ga kralj in kraljica prebrala: 
»Spoštovana kralj in kraljica, vem, da iščeta spletično 
za malo princesko. Tale punčka bo najbolj primerna 
za to. Njena preteklost je zelo boleča. Mati je umrla 
zaradi bolezni, očeta pa so ubili v vojni. Sprejmita jo 
torej kot spletično. Ime ji je Katharine. Ne bo vama 
žal.« Kralj Metod in kraljica Sofia sta se strinjala in 
sprejela Katharine. Ko sta dekleti odraščali, sta bila 
srečna, saj je bila Katharine res dobrega srca in je ve-
stno opravljala svoje delo. Imela je celo svojo sobo 
zraven princesine. Anamary, torej princesa, je Katha-
rine sprejela za sestro. Ko so šli na plese ali kaj podob-
nega, ji je posodila obleko in čevlje. Obema so bile 
namreč obleke prav. Nekega dne pa je Sofia zbolela. 
Čutila je, da je hudo bolna in da umira. Poklicala je 
Anamary in Katharine k sebi in jima dejala: »Čutim, 
da umiram. Ubogajta očeta in poročita se z modrima 
kraljevičema. Tebe, Katharine, pa sprejemam za svo-

jo hčer. Anamary, pazi na svojo sestro. Zdaj jo imaš. 
Obema podarjam čudežni ogrlici. Ponoči bosta lah-
ko prišli k meni. A, in še dve obleki in dva para ču-
dežnih čevljev imam. Ko me bosta hoteli obiskati, si 
oblecita obleki in obujta čevlje ter si nadenita ogrlici, 
nato pa zakličita: 'Angel varuh nebeških vrat, popelji 
naju v nebesa mamo obiskat.', in prikazal se bo angel, 
ki vaju bo pripeljal k meni.« Povedala jima je še, kje 
hrani obleki, čevlje in ogrlici, ter čez nekaj trenutkov 
izdihnila. Obe sta začeli jokati, da sta komaj dihali. V 
sobo je prihitel kralj Metod, ki je hotel nekaj vprašati 
svojo ženo, kraljico Sofio. Videl je hčeri, kako objoku-
jeta nad kraljico. Takoj je sprevidel, da je njegova žena 
umrla. Vse kraljestvo je bilo ovito v žalost. Na dan po-
greba so prišli še graščaki iz drugih kraljestev. Kraljico 
so pokopali v družinsko grobnico. Prekrili so jo s črno 
tančico, v roke pa ji položili omamno dišeč šopek nje-
nih najljubših rož – vrtnic. Da ne govorimo o Sofijini 
obleki! Bila je bela s čudovitim vzorcem iz zlatih niti. 
Tri dni po pogrebu sta Anamary in Katharine šli na 
kraj, kjer so bili obleki, dva para čevljev ter ogrlici. Ta 
kraj je bil v sobici na vrhu najvišjega grajskega stolpa. 
Ključ sobe je bil v materini glasbeni skrinjici. Odkle-
nili sta vrata in jih počasi odprli. Vrata so zaškripala. 
Vstopili sta in videli le majhno mizico, na kateri sta 
bili dve škatlici ter dve omari. Anamary je odprla ška-
tlico, na kateri je bilo njeno ime, Katharine pa omaro 
z njenim imenom. Anamary je zagledala prečudovi-
to biserno ogrlico z zlatim obeskom v obliki srca, na 
njem pa je bilo njeno ime. Katharine pa je zagledala 
lepo belo obleko ter zlate čeveljce. Obe sta se oblekli, 
obuli in si nadeli ogrlici. Zaklicali sta izrek, ki jima ga 
je povedala mama, in prikazal se je prelep angel ter 
ju popeljal v nebesa k mami. Tam so se pogovarjale 
o vsem mogočem. Čas je bil za odhod. Dekleti sta se 
poslovili od mame in angel ju je odpeljal nazaj v grad. 
Obisk sta seveda še velikokrat ponovili, vendar nista 
zanj nikomur povedali. Čez nekaj let sta se omožili z 
modrima kraljevičema, ki sta bila brata dvojčka. Žive-
li so še veliko let srečno in bogato ter so radi pomagali 
ljudem, predvsem revnim ter sirotam.

Nastja Krajnc, 7. b

Julija Brunčič, 7. bIris Čuček, 7. b



23. april 2010

stran 8

LITERARNE STRANI

Severni medvedek Benjamin 

Severni medvedek Benjamin je živel s svojo druži-
no na severnem tečaju. Bil je mlad in zelo radoveden. 
Želel je, da bi odšel v tople kraje, kjer ni mraza in ledu. 
Oče mu je govoril, da to ni okolje za severne medvede. 
Nekega dne se je skril na ribiško ladjo, ki je lovila ribe. 
Ladja je odpeljala in Benjamin je bil zelo vesel, da bo 
končno videl tople kraje, kjer ga ne bo več zeblo. Po 
tednu dni plovbe je ladja pristala v kraju, kjer ni bilo 
ledu in mraza. Benjamin je bil zelo vesel, da se mu je 
uresničila želja. V gozdu je spoznal veliko prijateljev. 
Skupaj so se igrali in čas je mineval. Benjamin je začel 
pogrešati starše. Prijatelji so mu pomagali in ga odpe-
ljali v pristanišče. Prijazni ribič ga je sprejel na ladjo. 
Zjutraj so odpluli na sever. Po dolgi plovbi je Benja-
min spet videl starše. Povedal jima je vse o prijateljih, 
ju objel in zaspal.

Marko Bračko, 2. a

Marilena in Wonderland 

It was a beautiful sunny day, when I went to my 
grandmother. I sat on the couch and started to watch 
TV. Suddenly I got a call. I went out and answered it. 
I said »Yes?« But no one said anything. I put it down. 
Then I went to the forest and sat on the stone. I saw 
something moved in there. It was like a black man. 
I followed him. It was a little bit cloudy so it looked 
like in the movies. When he saw me that I’m follo-
wing him, he started to run and a little further it was 
the gap. I wanted to scream to him »Stop, there’s the 

gap«. But no ... It was too late. I went to look if was 
he ok. But when I stood on the edge of the gap, the 
earth collapsed. Suddenly I just woke up and around 
me were such beautiful, colourful, big, sweet flowers 
that I even didn’t know that they were there. When I 
stood up I saw that a man was lying near me, but he 
had a black smoking. I woke him up and asked him 
if he was ok. He told me he was fine, I helped him 
stand up. He looked right into my eyes and said: »'It 
would be better if you go away as soon as possible«. 
But I didn't want to leave him there so helplessly. I 
wanted to take him to my grandmother’s house, but it 
didn't exist anymore. I wondered where I was. I saw 
one house there and we went there. All the time he 
was saying to me: »Leave me here and save yourself«. 
I didn’t say anything. A little bit before the house was 
one strange thing ... I don't know it was a man or an 
animal. It was like half human half wolf. He wanted 
to take the boy with him, but I didn't let him. He just 
shouted to me let him go. I let him. When the wicked 
man pushed me down, I opened my eyes and woke up 
on the stone. I went back to the house and I told that 
to my grandmother. But like I expected ... She didn’t 
believe me. So I put this story away.

Marilena Agapito, 9. a

Pomlad
 

Pomlad se je prebudila, 
radost in veselje v naša srca je vlila.
Zima se je poslovila,
da bo drugo leto spet sveža in čila.
 
Na drevesih pojejo ptice,
na travnikih rastejo cvetlice.
Vse diši po pomladi,
tudi v ljubezni se imajo vsi radi.
 
Zunaj prijetno je toplo,
kamorkoli pogledaš, vsepovsod je lepo.
Res lepo je, ko sončece sije,
ko te žarek okoli telesa s toploto ovije.

Špela Peserl, 7. a

Špela, Patricija, Uroš, 8. a

Manja Balaj, 7. b
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Drobtinice iz Zobomiškinega 
dnevnika

Zvezdice sodelujemo v projektu Ščetka po zobeh 
za biserni nasmeh, v okviru katerega se nam je v vrt-
cu pridružila Zobomiška. Prinesla nam jo je gospa 
Ksenja, ki jo kličemo kar Zobna vila. Zobomiško radi 
povabimo k sebi domov. Najraje se zadržuje v kopal-
nicah, kjer si z nami umiva zobe in nas vzpodbuja. 
O naših skupnih dogodivščinah pa je nastal dnevnik, 
poln prikupnih fotografij, misli in verzov. 

 

»Pri umivanju mi pomagata ati in mami, ker sta 
močna in najlaže iz zobkov preženeta večje črve – ti-
ste, ki delajo velike luknje.« Ana

Umivanje je zanimivejše, če zraven tudi zapoje-
mo: 

»En-dve-tri, en-dve-tri,
so že čisti zobki vsi.« Enej

»Moja modra zobna ščetka me čaka na polici. Na-
njo si stisnem rdečo zobno pasto in si umijem zobke. 
Moja mami uporablja zobno nitko, zato jo rad upora-
bim tudi sam.« Filip

»Imam kar dve zobni ščetki. Ena je zelena in dru-
ga rdeča, ter zobna pasta s sadnim okusom. Da imam 
lepe in čiste zobe, mi jih pomagata ščetkati ati ali 
mami.« Aljaž S.

»Mami mi zraven umivanja zapoje pesmico o 
škratkih, ki hodijo po mojih zobkih in želijo vrtati lu-
knjice. Vendar jim do zdaj še to ni uspelo.« 

»Škrati, škrati, škrateki, kam ste se poskrili vsi,
škrati, škrati, škrateki, zdaj so zobki čisti vsi.« Lin 

»Zobe si ščetkam zato, da bom imela lepe, zdrave 
in bele.«

»Krtačka sem, krtačka tja, raje v usta, kot na tla.
Mi nepremagljivi zobki smo in radi čisti smo.
Zobna pasta in krtačka, to sta pravi stvari.
Nanju ne bomo nikoli pozabili,
vsak dan bomo zobke si umili.« Tijana 

»Ker sem star šele dve leti, nad ščetkanjem nisem 
najbolj navdušen. Odkar pa je bila na obisku Zobo-
miška, se je to spremenilo. Najraje si umivam zobke 
skupaj z mamico in atijem, saj takrat tudi zapojemo 
pesmico: 

Moji beli zobki, moji beli zobki,
kakor sneg se svetijo.
Moji beli zobki se kar sami smejejo.« Matic

»Zobomiška, hvala, da si bila nekaj dni pri meni in 
mi pomagala pri umivanju zob.« Alex F. 

»Zobomiška, obljubljam ti, da si bom vsak dan 
umival zobke, ti pa še pridi kdaj k meni na obisk, da 
bova poklepetala.« Alex Š. 

»Zobomiška, upam, da si z menoj preživela lepe 
dni. Videla si mojo zobno ščetko in zobno pasto z 
okusom po gozdnih sadežih. Zobke si umivam zjutraj 
in zvečer, zato še nobenemu črvu ni uspelo zvrtati lu-
knjice v moje zobke.« Anej 

»Zobke si najprej umijem sam, da so pa res čisti in 
beli, mi pomagata ati in mami. Hvala za obisk, Zobo-
miška, in obljubim, da si bom vedno umival zobke.« 
Aljaž V.

»Ščetke sem se navadil in sedaj uživam pri umi-
vanju. Zame je to igra zobkov, zobne paste in zobne 
ščetke. Začnem sam na svoj igriv način, dokončata pa 
vedno ati ali mamica.« Jakob – Jan 

»Zgodilo se je že, da mi umivanje zob ni bilo naj-
bolj po godu. Takrat priskočijo starši. Loviti začnejo 
živalce, ki skačejo iz zobka na zob. Največkrat so to 
opice. Po obisku Zobomiške se je vse spremenilo. Ta 
ima rada le lepe zobe. Zato jih vsak dan čistim, jem 
malo sladkarij ter veliko sadja in zelenjave.« Ob tem 
pa: 

»Vsako jutro, vsak večer
in po jedi venomer,
čisti zobke si skrbno,
to si piši za uho.« Jure

Vaše Zvezdice 

NAŠI NAJMLAJŠI
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V spodnji tabeli se skriva 37 živali. Išči v vseh sme-
reh (levo, desno, navzdol, navzgor in poševno v vseh 

smereh). Iz preostalih 14 črk dobiš imeni še dveh ži-
vali. Katerih?

Poišči živali

N O L S N B J N O K K

P V O L I E N O J A I

K C T K L E V S E Č T

A A I R I S N O Ž A G

M D K I K E Č R H Ž K

E E O B T Č S O V A R

L L M A I R V G I B A

E F A N G V A N A A V

O I R R E M U C A M A

N N T S R J U M I Š S

L V O L K E S J U P L

Ž I R A F A S O M E O

N M E D U Z A J K S S

Tina Goznik, 5. r.
Rebusi
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0

Č MU

Klemen Vecl, Sebastijan Tomažič, 6. r. in Sara Korošec, Zala Jug, 5. r.



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

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.Obmorsko mesto Sete Kip leva v centru mesta

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


