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V četrtek, 16. 12. 2010 smo otroci vrtca Voličina škratovali. Ob 17.00 uri smo se mali škratje s svojimi 
starši in vzgojiteljicami podali na pravljični pohod za zakladom. S seboj smo imeli laterne s svečko, da smo si 
osvetlili pot. Škratovanje je popestril prihod posebne gostje Anite Kralj. Z malimi in velikimi škrati je zapela 
in zaplesala.
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Voščilo

Vsako leto ima kar nekaj obdobij, ko nas narava 
očara s svojimi lepotami. Prve pomladne trobentice 
in zvončki, kukavičje petje, pomladno cvetenje in oze-
lenitev, sončni zahod ob toplem morju, zrelo grozdje 
in vonj pečenih kostanjev, zimska idila v božično-no-
voletnem času ... so trenutki, ki so čarobni in nas po-
mirjajo ter hkrati razveseljujejo. 

Ko se poslavljamo od starega in vstopamo v novo 
leto, se oziramo in ugotavljamo, ali je bilo leto, ki se 
izteka, uspešno, ali smo dosegli ali morda celo prese-
gli zastavljene cilje. Zagotovo je bilo za šolo v Voličini 
leto 2010 eno izmed zelo razveseljujočih, uspešnih in 
pomembnih, če že ne najpomembnejše, saj smo zače-
li uporabljati nov prizidek pri OŠ Voličina in večino 
prenovljenih prostorov šole. 

Prav tako v decembrskem času razmišljamo o na-
črtih v novem letu in izrekamo mnogo dobrih in lepih 
želja. OŠ Voličina si želi tudi v letu 2011 korektnega 
sodelovanja z vsemi, s katerimi sodelujemo. 

V letu 2011 vam želimo, da se vam izpolni vse, kar 
upate, vse kar iščete, naj se vam odkrije vse kar v srcu 
čutite, naj se vam v osebno srečo zlije. Veliko sreče, 
zdravja in ljubezni vam želimo otroci, učenci in de-
lavci OŠ Voličina.

Ravnatelj

Plavanje

V petek, 26. 11. 2010, smo se po pouku odpravili 
v Terme Ptuj. Pot do Ptuja je bila zelo zanimiva ter 
zabavna, saj smo se veliko smejali. Ko smo prispeli, 
smo bili že zelo nestrpni, da se gremo kopat. Ko smo 
se preoblekli, smo se najprej v malem bazenu ogreli. 
Naredili smo nekaj vaj, potem smo tekmovale dekli-
ce proti fantom v različnih štafetah, vendar smo bile 
deklice boljše. Po tekmovanju nam je ostalo še nekaj 
časa, da smo se lahko zabavali v bazenu. Presenetil 
nas je tudi sneg. Čas je hitro minil in že se je bližala 

ura odhoda. Bili smo malo žalostni, saj je vse zelo hi-
tro minilo. 

Pot domov je bila vesela in polna smeha. Ko smo 
prispeli v Voličino, smo se že lahko kepali. 

Valentina Ploj, Demi Mihelič, 7. a

V trgovini

V torek, 7.12. 2010, smo si učenci 3. a in b razreda 
ogledali trgovino Tuš market Kmetič. Na vratih smo 
najprej pogledali, kdaj je trgovina odprta. Trgovina je 
odprta vsak dan. Ko smo vstopili v prodajalno, smo 
pozdravili, nato pa smo se sprehodili med policami.

Trgovina je dovolj velika za naš okoliš. Gospa 
Majda Kmetič nam je razkazala oddelek sadja in zele-
njave, oddelek mlečnih izdelkov in delikatese. Pri ma-
tematiki se ravno učimo tehtati, zato smo si ogledali 
še tehtnice. Imajo dve tehtnici, ena je za sadje, druga 
za salame in sir. Pridružil se nam je tudi šef trgovi-
ne, Branko Kmetič. Povedal in razložil nam je, koliko 
stopinj imata hladilnik in zamrzovalnik in zakaj mora 
biti nekatera hrana tam shranjena. Pojasnil je tudi, 
kako to, da mraz iz zamrzovalnika ne uhaja. 

Tudi trgovke smo lahko spraševali, kar nas je zani-
malo o trgovini in o poklicu prodajalke. Prodajalke v 
trgovini so zelo prijazne. 

V trgovini smo videli hladilnike, tehtnice, hrano, 
revije, bombone ... V trgovini imajo hrano, čistila in 
razne stvari za vsak dan. Prodajajo različne vrste zele-
njave in sadja. V trgovini lahko kupiš tudi revije, pija-
če, jogurte, sire, sladkarije ... Zaposlenih je več trgovk, 
ki so oblečene v rumeno-belo-zeleno uniformo. V 
trgovini imajo tudi akcije. V tej trgovini lahko plaču-
jemo s karticami ali denarjem. 

Na koncu smo od šefice dobili bombone in učite-
ljica nas je fotografirala. Potem smo se vrnili v razred. 
Ko bomo veliki bomo morda trgovci.

Nika Murko, Ana Valenta,
Miha Strmšek in Tina Pliberšek, 3. a

AKTUALNO

Tilen Caf, 5. a Mario Sekol, 5. a
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AKTUALNO/ZANIMALO NAS JE

Vtisi učencev 3. b ob obisku
v trgovini Tuš market Kmetič

V šoli smo imeli spoznavanje okolja. Učiteljica je 
rekla, da gremo v trgovino. Šli smo do garderobe in 
smo se oblekli ter obuli. Nato smo šli do trgovine Tuš. 
(Jan Mastinšek) 

Ogledali smo si sadje, zelenjavo in kako imajo za-
ložene police ter hladilnike z izdelki. Pogledali smo si, 
kako so oblečene prodajalke. Prodajalke morajo skr-
beti za red in čistočo in da so police zmeraj polne. Do 
strank morajo biti prijazne. (Anej Ornik) 

Trgovina je mala, vendar je v njej možno kupiti 
veliko različnih stvari. Plačamo s plačilno kartico ali z 
denarjem. Odpiralni čas trgovine je od 7.30 do 19.00 
ure. (Timotej Sekereš)

Najbolj mi je bila všeč polica s sadjem in z zelenja-
vo. Po trgovini je dišalo po sveže pečenem kruhu. Na 
koncu nam je prodajalka podarila bonbone. V trgovi-
ni mi je bilo všeč. (Danaja Brumen)

V trgovini mi je bilo všeč, da smo si lahko kaj o 
stvareh zapisali in si razgledali trgovino. V trgovini 
mi ni bilo všeč, da nismo smeli ničesar kupiti. (Nik 
Kostanjevec)

V trgovini sem videl, da prodajajo sadje, zelenja-
vo, hrano ter hrano iz hladilnika. Trgovini se reče Tuš 
market Kmetič. Prodajalke so oblečene zeleno in belo. 
Trgovina Tuš mi je bila zelo všeč. (Tomaž Ornik)

V trgovini imajo tudi tehtnice, s katerimi tehta-
mo sadje in zelenjavo. Jaz si v trgovini najraje kupim 
bombone in čokolado. (Nuša Kurnik) 

Ugotovili smo, da je blago v trgovini iz različnih 
držav. Na koncu smo šli k prodajalki in smo jo lahko 
kaj vprašali, potem smo šli v šolo. (Nejc Sekol)

V trgovini imajo sladoled, pice, morske sadeže in 
druge dobre stvari. Videl sem najljubšo pijačo Sprite. 
V trgovini smo se imeli lepo. (David Ahmetovič)

Obuti maček

Knjiga pripoveduje o tem, da je pred mnogimi leti 
živel mlinar, ki je imel tri sinove, mlin, osla in mač-
ka. Ko je mlinar umrl, so si sinovi razdelili dediščino 
tako, da je prvi je dobil mlin, drugi osla, tretjemu pa 
je ostal le maček. Ko je premišljeval, kaj bi z mačk-
om, ga ta prosi le za par škornjev in mu obljubi, da 
se mu bo v prihodnje bolje godilo. Ko je maček dobil 
škornje, je odšel na lov za jerebicami, saj je takrat v 
deželi vladal kralj, ki je zelo rad jedel jerebice. Tako 
je maček vsak dan znova prinašal zlato od kralja. Na 
koncu je maček s prevaro čarovnika pridobil njegov 
grad, ki se je v njem kasneje najmlajši mlinarjev sin 
poročil s princeso. Postal je novi kralj, njegov maček 
pa prvi minister.

V zgodbi nastopajo naslednje književne osebe: 
mlinar, ki je bil je zelo reven, imel je razcapane obleke, 
njegovi trije sinovi, ki so bili prav tako revni in imeli 
zelo revne obleke, maček, ki je bil zelo pameten in je 
imel zelo lepe škornje, nato mu je sledil kralj, ki je bil 
bolj debel, nosil je zelo lepe kraljeve obleke in bil je 
prijazen, potem še čarovnik, ki je znal je čarati, bil je 
zelo strašen človek ter oblečeno je imel črno haljo, sle-
dil mu je čevljar, ki je nosil moder predpasnik.

Obuti maček je pravljica, saj je to izmišljena zgod-
ba, pojavlja se pravljično število 3. Čas in kraj nista 
natančno določena, prisotna so pravljična bitja, živali 
imajo človeške lastnosti ter v njej zasledimo srečen 
konec.

Sporočilo pravljice je, da revni lahko postanejo 
bogati, da moramo biti zadovoljni s stvarmi, ki jih 
dobimo in da nekateri ljudje ne znamo ceniti svojih 
stvari.

Aljaž Roškar, 6. a
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Sadje in zelenjava predstavljata pomembno sku-
pino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posa-
meznika. Znano je, da prebivalci Slovenije v dnevni 
prehrani ne zaužijemo priporočenih vrednosti sadja 
in zelenjave, kar pogosto vpliva kot dodaten dejavnik 
pri pojavu številnih kroničnih obolenj in prezgodnje 
smrti. Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključu-
jeta visok delež vode, prehranske vlaknine in drugih 
zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno 
vplivajo na zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in 
zelenjava, pridelana na človeku in okolju prijazne na-
čine.

Shema šolskega sadja je promocijski ukrep skupne 
kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. 
Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja 
in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava pre-
komerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki prav 

tako povečuje tveganje za nastanek številnih kronič-
nih nenalezljivih bolezni sodobnega časa.

V ta namen Evropska unija državam članicam na-
menja določeno finančno pomoč za brezplačno raz-
deljevanje svežega sadja in zelenjave učencem.

OŠ Voličina se je prijavila na razpis v shemo šol-
skega sadja, kjer nam je Agencija RS za kmetijske trge 
in razvoj podeželja dodelila predvideno višino pomo-
či za to šolsko leto. 

Sadje in zelenjava se morata uživati sveže in ne 
predelano, izjema so lešniki in orehi, ki se uživajo 
suhi.

Šola bo ponujala sadje in zelenjavo kot dodaten 
obrok poleg redne šolske prehrane. Razdeljevanje bo 
potekalo enkrat do dvakrat tedensko skozi vse šolsko 
leto oziroma do porabe celotnih sredstev.

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

Evropski
“sistem razdeljevanja sadja v šolah”

*** dan razdeljevanja in vrsta sadja sta označena na jedilniku ***
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MIKLAVŽEVO DARILO

V NEDELJO JE BIL MIKLAVŽ. ZA DARILO 
SEM DOBIL ČOPIČ. BIL JE ČUDEŽNI ČOPIČ. SLI-
KATI JE ZNAL SAM. VSAK DAN MI NEKAJ NA-
RIŠE. IMAM GA V PREDALU. NANJ SEM ZELO 
PONOSEN.

JAN DITNER, 2. A

MIKLAVŽEVO DARILO

MIKLAVŽ MI JE V ŠKORENJ NASTAVIL DARI-
LO, ČAROBNI ČOPIČ. SAM RIŠE IN PIŠE. IN ZDAJ 
MI DOMAČO NALOGO RIŠE IN PIŠE MOJ NOVI 
ČOPIČ.

LUKA ŠKET, 2. A

BOŽIČEK

BOŽIČEK MI JE PRINESEL ČOPIČ. Z NJIM 
SEM VSAK DAN RISALA HIŠE, RASTLINE IN ŽI-
VALI. VESELA SEM, DA LAHKO RIŠEM IN PIŠEM. 
VESELIM SE NOVEGA IN PISANEGA ČOPIČA.

DOROTEJA POTRČ, 2. A

ZGODBA

LUKA JE POKLICAL JULIJO, DA GRESTA 
DOMOV. KO STA PRIŠLA DOMOV, SE JE JULIJA 
ZAČELA IGRATI, LUKA PA JE ŠEL S SVOJIM PRI-
JATELJEM NIKOM NA ŠOLSKO DVORIŠČE. TAM 
STA IGRALA BADMINTON. POTEM STA ZASLI-
ŠALA JOK. LUKA JE STEKEL POGLEDAT, KDO 
JOKA. VIDEL JE PUNČKO, KI JE PADLA, KO SE 
JE IGRALA.

JAN KUKOVEC, 2. B

SNEG

V SOBOTO ZJUTRAJ SEM POJEDLA ZAJTRK. 
VSI SMO ODŠLI VEN. ZUNAJ JE BILO POLNO 
SNEGA. S SESTRICO SVA DELALE ANGELE V 
SNEGU. NATO JE PRIŠEL SOSED MAREK IN NA-
REDILA SVA VEVERICO IZ SNEGA. 

EVA KURNIK, 2. A

PRVI SNEG

PRI POROČILIH SO ŽE VES TEDEN NAPO-
VEDOVALI SNEG. NISMO JIM VERJELI. V PETEK 
POPOLDNE SMO PILI ČAJ. NAENKRAT JE ZAČE-
LO SNEŽITI. STEKLA SEM VEN IN LOVILA SNE-
ŽINKE.

ALJA SEVER, 2. A

LUKA IN PRIJATELJI

LUKA JE JULIJO ČAKAL PRED ŠOLSKIMI 
VRATI. JULIJA PA SE JE ZADRŽEVALA PRI PRI-
JATELJICI. LUKA IN NJEGOV PRIJATELJ STA 
IGRALA BADMINTON. LUKA JE ZASLIŠAL JOK. 
PRISKOČIL JE NA POMOČ.

IVA ŠUMAN, 2. B

LUKA IN JULIJA

LUKA JE ČAKAL NA JULIJO IN JULIJA NI HO-
TELA ITI IZ ŠOLE. NIK IN LUKA STA IGRALA 
BADMINTON. TINA JE PADLA NA KOLENO IN 
JE IMELA STRGANE HLAČE. LUKA IN ŽANA PA 
STA JI POMAGALA.

NIK ROJKO, 2. B

IVA ŠUMAN, 2. B LUKA ŠKET, 2. A
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Božič

Božič je moj najljubši praznik v decembru. Pa še 
god imam na božič. Smreko običajno postavimo en 
dan pred božičem. Ko je božič, pride tudi božiček. 
Naša pravljica se začenja. Živela je deklica Ela, ki ni 
imela svojih staršev. Zato so jo otroci zmerjali s si-
roto. Uboga Ela je imela za prijatelje le živali. Ela je 
razumela živali in živali so razumele njo. Imela je vse, 
le pravih staršev in prijateljev ne. Nekega dne so pol 
starši odšli v trgovino. Bil je božič in Ela ni vedela, 
kaj naj počne. Zato je z živalmi sklenila, da bo pobe-
gnila. Ko so starši, se pravi pol starši, prišli domov, so 
bili zelo žalostni, ker Ele ni bilo doma. Pomislili so, 
kaj če so jo ugrabili. Ampak Ela je bila na varnem na 
severnem tečaju. Ela in živali so zašli, celo pes ni nič 
zavohal zaradi mraza. Lačni so bili in zaspani, tavali 
so in tavali. Na lepem so zagledali hiško, potrkali so. 
Odprl jim je dober mož, sam božiček. Ela je vprašala, 
če lahko prenočijo tu. Božiček je rekel: »Odpočijte si 
in se najejte.« Božiček je vedel, kje so Elini starši. Ela 
je vprašala, ali jo lahko odpelje domov. Božiček je Elo 
odpeljal domov k pravim staršem. Ela je živela srečko 
do konca svojih dni. 

Manuela Brunčič, 4. a

Večerna pesem

Na robu neba,
na koncu sveta,
sije najsvetlejša zvezdica.

Ko zvečer zaprem oči,
zvezdica mi govori.
Ti moj najboljši prijatelj si,
saj vse dobro misliš ti.

Ko odprem oči,
moje najsvetlejše,
najboljše zvezdice
več ni.

Jan Fras, 3. a

Pohod ob polni luni

Zbrali smo se malo pred šesto zvečer v Lenartu 
zraven cerkve. Najprej smo naredili skupinsko sliko, 
nato pa začeli pot na Zavrh. V Lenartu je bilo dovolj 
svetlo, da še nismo prižgali svetilk. Ko smo prišli do 
mosta pod avtocesto, smo se vsi ustavili, kajti zagle-
dali smo blatne luže. Vsi smo skočili na bližnji kamen, 
nato pa hodili čisto ob robu, kjer še blato ni tako se-
galo na pot. Na nekaterih mestih smo morali stopiti 
v blato, saj nismo našli suhega mesta, kamor bi lah-
ko stopili. Ko smo prišli do reke Pesnice smo mislili 
prečkati most, a reka je bila previsoka in je poplavila 
most. Zato smo morali iti po daljši poti. Stapljali smo 
po blatu in hodili čisto ob robu, kjer je bilo samo malo 
trave. Prišli pa smo tudi do tistega dela, kjer ni bilo 
trave, ampak njiva zato smo morali hoditi bolj počasi, 
da komu ne bi spodrsnilo, pa tudi noge so se nam le-
pile na tla zaradi mehkega blata. Čez nekaj časa smo 
prispeli na cesto zraven mostu čez reko Pesnico. Bilo 
je kar mrzlo, zato sem se z družino raje odpravil k moji 
botre, kjer smo popili čaj, se malce odpočili, nato pa 
se odpeljali domov. Lune nismo videli, ker je bilo pre-
več megle, zato sem preimenoval ta pohod POHOD 
PO BLATU, a kljub temu je bilo nekaj posebnega, saj 
se še nikoli nisem sprehajal ob tako pozni uri in to po 
blatu!!!

Dominik Petko, 4. a

Coprnica Zofka

Bil je lep zimski dan v začetku novembra. Ja, am-
pak novembra še je jesen, mi boste odgovorili. Res je 
jesen, to vem, ampak že sneži. Zelo ste presenečeni, 
to vem. Ampak pustimo zdaj to. No, večina dnevov je 
enakih, ampak ta dan je bil pa prav posebej zanimiv. 
Ne nismo se šli sankat, tudi kontrolke nismo pisali. 
Ampak kaj bi lahko bilo, se sprašujete. No, zjutraj sem 
šla zgodaj v šolo. Vstala sem že ob pol petih, ker sem 
čutila, da bo poseben dan. V šoli pa sem bila že ob 
šestih zjutraj. Bila sem prva od učencev. S poukom 

Nina Kocpek, 5. a Nejc Kurnik, 6. a
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sem začela komaj ob pol devetih in zato sem imela 
časa na pretek, zato sem si vzela knjigo. Bila je zelo 
zanimiva in sem se z njo zamotila pol ure. Ko sem 
brala, je v jedilnico (kjer sem tudi jaz čakala) prišlo 
že polno učencev. Ni bilo več tako tiho, kot je bilo, 
ko sem prišla, zato sem odložila knjigo. Čez petnajst 
minut pride v šolo Katarina, moja sošolka. Še petnajst 
minut je minilo in ura je bila sedem. Ko je bila ura se-
dem, je v jedilnico vstopila čudna velika gospa. Glavni 
kuhar jo je opazil in jezno rekel: »Dober dan gospa! 
Koga pa iščete?« »Nikogar,« je z začudenim glasom 
odgovorila čudna gospa. Jezno je pogledala kuharja in 
se ozrla po jedilnici. »V šolo sem prišla,« je še dodala. 
Kuhar je začudeno pogledal. »Vi še za deveti razred 
niste.« jo je ogovoril »Ali sem premajhna?« je jezno 
rekla gospa. Zdaj kuhar ni upal več ničesar reči. Le 
zamrmral je in se raje umaknil. Gospa je začela hoditi 
po jedilnici. Ustavila se je pri četrtem razredu. Bilo 
nas je najmanj: Katarina, Luka, Tit, Dominik, Dejan, 
Kevin, Natalija in jaz. Bili smo brez besed. Kevin pa se 
je opogumil: »Kako pa vam je ime?« »Zofka, coprnica 
Zofka!« je odgovorila »Kaj pa znaš, če si coprnica?« je 
vprašal tudi Tit. »Mnogo reči,« je začela razlagati Zo-
fka. Takrat pa je iz kuhinje prišla kuharica in zaklicala: 
»Zajtrk!« Od nas ni nobeden imel zajtrka. Zofka pa je 
stekla in vzela zelen sok in eno jagodo ter vse pojedla. 
»Fuj, fej, fuj. To sploh ni strupeno. Ali niste uporabili 
vsaj malo strupa? Ali ste iz volčjih jagod potegnili ves 
strup?« je s vprašanji hitela Zofka. Naenkrat smo za-
slišali odrasel glas: »To je navaden sok in jagode, vse 
brez strupa, saj ne želimo zastrupiti naših otrok.« To 
je govorila dežurna učiteljica v jedilnici. Ampak zdaj 
je zazvonilo. Vsi smo se zapodili v svoje razrede, če-
trti razred malo žalostni, ker smo mislili, da se bomo 
morali posloviti od coprnice Zofke. Ampak coprnica 
Zofka je odšla z nami.

(Se nadaljuje.)
Larissa Vogrin, 4. a

Nasmeh

Vse narobe mi je šlo,
ne vem, če je bilo že kdaj tako hudo.
Počutila sem se kot najbolj neumna,
nič več nisem bila kot včasih pogumna.

Zdelo se je, da so se vsi proti meni zarotili,
oblaki so zadnje sončne žarke v peni utopili.
Najraje bi zajokala in nekomu v objem se podala.
A življenje ne gre vedno tako, kot si želimo.

Nato nekdo mi nasmeh je podaril,
in mi dan spet ožaril.
Spet sem bila vesela,
da bi si najraje zapela.

Nasmeh lahko podariš,
nasmeh lahko nazaj dobiš.
Polepša ti dan,
pa čeprav je ta temen in zaspan.

Nasmeh razjasni tudi najbolj temačen obraz,
z dodatkom iskric v očeh prežene tudi najhujši mraz.
Pod njegovo težo stopi se kamnito srce,
najmočnejša volja reče NE in odpove.

Ko nasmeh prejmeš, nasmehni se nazaj,
če se smehljaš, vse bo kakor raj.
Čudodelnost nasmeha,
vsako močno jezo upeha.

Srce v prsih poskakuje,
nasmeh na človeka magično deluje.
Bleščeče bel, širok nasmeh,
je kot dar in neverjeten uspeh.

Vsako prijateljstvo z nasmehom se začne,
ovire vse ta čudež droben podre.
Zato le smehljajmo se vsi,
da bo svet lepši in brez skrbi.

Karin Petko, 8. a

LITERARNE STRANI

Mihael Dobaja, 5. a Jasmina Krajnc, 7. a
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Bližajo se prazniki in temu primerno je tudi raz-
položenje v jaslični skupini Zvezdice. Ker smo po sta-
rosti drugi najmlajši v vrtcu, se še posebej veselimo 
prihoda božička. Medtem pa se kratkočasimo ob pre-
pevanju pesmic, igri na igrišču in na snegu, ob slika-
nju s čopiči in še bi lahko naštevali.

V tem mesecu smo spoznali pravljico Veliki oreh, 
otroci so tako dobro spoznali njeno vsebino, da so 
sodelovali pri lutkovni predstavi tudi s svojimi ko-
mentarji in igranjem vlog. V vrtcu nas je obiskala ga. 

Ksenija iz ZD Lenart, ki nam je povedala pravljico o 
Zobni vili in nam pokazala, kako si pravilno ščetkamo 
zobe.

Skupaj s skupino Snežinke smo zamesili testo za 
medenjake in jih nato oblikovali s pomočjo različnih 
modelčkov. Sladke medenjake bomo pojedli na priha-
jajočem škratovanju.

Želimo vam prijetne, iskrive in nagajive praznike 
in vse lepo v letu 2011!

Vaše zvezdice

Obisk zobomiškeVeliki oreh

Izdelujemo medenjake. Okrisitev prazničnega drevesca

Rajamo na prvem snegu.Igramo se na igrišču.

Veseli december pri Zvezdicah
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Praznična križanka 1

Tina Goznik, 6. a

Vodoravno:
1 ANGLEŠKA BESEDA ZA BOŽIČ
4 ZA BOŽIČ NAJRAJE POJEMO ...
7 OBMETAVANJE S KEPAMI
9 DECEMBER JE MESEC ZA KATEREGA
 JE ZNAČILNA ...
10 BOŽIČEK NAM JIH PRINESE
11 DOBRI MOŽ NAM POD NJO NASTAVI
 DARILA
14 BOŽIČ ALI NOVO LETO JE ...
15 IZPOLNI NAM JO BOŽIČEK
16 DOBRI MOŽ NAM PRINESE DARILO
 SKOZI ...
18 AVTORICA TE KRIŽANKE

Navpično:
1 K POLNOČNICI GREMO V ...
2 ŠPORT PRI KATEREM SE VOZIMO
 S SANKAMI
3 BOŽIČNI _ _ _ _ _ JE NAJLEPŠI V LETU
5 ZAPADE POZIMI
6 ZADNJI MESEC V LETU
8 DOBRI MOŽ, KI NAM POD SMREČICO
 NASTAVI DARILA
12 MOŽ NAREJEN IZ SNEGA
13 LETNI ČAS V KATEREM SNEŽI
14 VANJO DAJEMO DRVA, DA NAM
 JE TOPLO
17 V PEČI ZAKURIMO, KO JE ZUNAJ ...

Vodoravno:
1 DAMO JIH NA SMREKO IN JIH
 PRIŽGEMO
4 NA SMREKO DAMO TUDI ...
5 ZADNJI DAN V LETU
6 Z NJEGA LAHKO IZDELUJEMO KEPE
7 V NJO DAJEMO SEMENA ZA PTICE
8 ZADNJI MESEC V LETU
10 NANJO DAMO OKRASKE
11 AVTORICA TE KRIŽANKE
12 V TEM LETNEM ČASU SNEŽI

Navpično:
1 VISIJO IZ HIŠ
2 ODPREMO JIH PO BOŽIČU
3 VSI SE JIH ZELO VESELIMO
6 STOJI NA MRAZU, KO PRIDE SONCE
 SE STOPI
9 25. 12 JE ...
10 NA NJIH SE SANKAMO

Praznična 
križanka 2

Zala Jug, 6. a



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
GSM: 031 365 560

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

 

TRGOVINA INŽENIRING, STORITVE
d.o.o.

Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj
tel.: 02/778-10-11, fax: 02/775-28-61

Izvedba elektro, strojnih in plinskih instalacij. Montaža klimatskih,
hladilnih in prezračevalnih naprav. Servis in montaža gorilnikov.

VINOTOČ RM
Selce 13, 2232 Voličina

Sebastijan Rojs
GSM: 040 797 130

Jože Spevan s. p.
Mariborska cesta 10, 2230 Lenart

GSM: 041 515 537

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja



Izvedba tega projekta 
je financirana s strani 
Evropske komisije. Vse-
bina publikacije (komu-
nikacije) je izključno 
odgovornost avtorja 
in v nobenem primeru 
ne predstavlja stališč 
Evropske komisije.

Udeleženci naše šole s svojimi nemškimi gostitelji
Utrinki iz Nemčije

Vsem sponzorjem in staršem donatorjem se iskreno zahvaljujem za darovana sredstva oziroma za sodelovanje pri izdajanju šolskega glasila Šolarček, 
ki je zagotovo ena izmed posebnosti šole v Voličini. Še naprej se bomo trudili, da bo pouk na šoli s pomočjo novih učnih pripomočkov in knjig, ki jih 
bomo lahko kupili z zbranimi sredstvi, potekal zanimivo in kvalitetno. Ravnatelj Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Karin Petko, 
Rebeka Šnofl, Saška Kurnik, Špela Peserl, Valentina Tuš, Sara Hercog, Tine Maher, Demi Mihelič, Amadeja Brus, Zala Jug, Tina Goznik, Tinkara 
Sternad, Sara Vogrin, Kaja Bela, odgovorna urednica: Karin Petko, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, 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.

Imaš nad 10 let?
Zavladaj s kul
banènim 
paketom
SKUL.

paket 

skoči na www.svetavladar.si!PO ZLATE FINANČNE NASVETECNE NASVETE

02 720 63 33 
okrepčevalnica Kmečki hram
bowling center Lenart
kmetijska trgovina
trgovina z gradbenim materialom
prehrambena trgovina Tuš

NAVIGARIS poslovne rešitve, svetovanje, storitve d.o.o. 
 

E: info@navigaris.com                  W: www.navigaris.com 

nezgodna in štipendijska zavarovanja za otroke in mladino

osebna
zavarovanja

Danes za jutri
www.ZavarovalnicaMaribor.si080 19 20

ZOJINA ZAVAROVANJA


