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Lia Ludvik – državna prvakinja

V nedeljo, 10. 2. 2013, je učenka naše šole Lia Lud-
vik na državnem prvenstvu v judu, ki se je odvijalo 
v dvorani Lukna v Mariboru, osvojila 1. mesto v ka-
tegoriji starejše deklice U 48. Sedemletni treningi, ki 
so lansko leto prešli v vsakodnevne, so se obrestovali. 
Lani je uspešno opravila tudi izpit iz 5. KYU (oranžni 
pas), konec aprila pa polaga 4. KYU (oranžno-zeleni 
pas). Za njen trud, trdo delo in velik uspeh ji čestita-
mo!

Petra Cvikl Marušič

Na obisku v prvem razredu

31. 1. 2013 sem bila povabljena v OŠ Voličina. Kot 
babica Lare Šrimpf sem dobila prijetno nalogo, da v 
okviru učne teme – Kako je bilo nekoč – predstavim 
ljudsko pravljico. To ni bil navaden dan, to je bil pose-
ben dan; še sonce se je smejalo temu dnevu. 

Učenci, sončki, 1. a in 1. b razreda, so nas pričakali 
z velikim navdušenjem. Zvedave očke so zrle v nas, 
babice in dedke, v veselem pričakovanju. V zraku je 
bilo čutiti nekaj toplega, lepega in čarobnega, ki so ga 
ustvarili otroci z učiteljicami. 

 Pa se je začelo: razdelili so nas po ločenih prosto-
rih v skupine, ki so štele največ pet učencev. Idealno 
za delo, saj se tako lahko vsak otrok izrazi kot najču-
dovitejše bitje. 

Pripovedovala sem jim slovensko ljudsko pravljico 

Zlata ribica. Morali bi jih videti, kako zbrano so po-
slušali in se vživeli v pravljični svet, pa slišati njihove 
želje, ki so segale v srce. Naj ponovim samo eno: »Da 
bi se imeli radi!« Odrasli se lahko veliko naučimo od 
svojih otrok, le prisluhniti jim moramo. 

Čas v šoli teče hitreje in čeprav ne radi, smo se 
morali posloviti. Tudi tu so otroci pokazali, koliko 
srčne kulture in dobrote že premorejo, ki so je deležni 
v voličinski osnovni šoli. Ne morem si kaj, da ne bi na 
tem mestu omenila besed Ziglerja, ki pravi: 

»Človek, ki vidi s srcem in z očmi, se lahko dota-
kne duha drugega človeškega bitja in sprosti dobro v 
njem.«

Pomislila sem na vas, drage učiteljice prvih razre-
dov. 

Na koncu pa še moja želja, da bi se vsem zgodila 
pravljica: »... in živeli so srečno, do konca svojih dni.«

Slavica Toplak

V četrtek, 31. 1. 2013, sva se z možem odzvala pri-
jaznemu vabilu učiteljic 1. razreda in vnukinje Nine, 
da jih obiščeva. S ponosom in veseljem sva sodelovala 
v delavnicah in predstavila življenje nekoč. Otrokom 
sem povedala, kaj smo najpogosteje jedli, ko sem 
bila še majhna. Pripovedovala sem jim o pridelavi 
in pripravi hrane ter shranjevanju živil, predvsem pa 
o spoštljivem odnosu do hrane, saj smo jo v tistem 
času zelo cenili. Skupaj smo poskusili domači kruh 
iz krušne peči, domačo zaseko in čebulo. Otrokom 
je »domača kmečka malica« zelo teknila. Tudi sicer 
so me otroci prijetno presenetili, saj so z zanimanjem 
poslušali mojo pripoved, pa tudi sami so kaj zanimi-
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vega dodali. Res so bili zelo pridni in v družbi teh ra-
dovednih in vedoželjnih otrok je bilo zelo prijetno. Ta 
dan mi bo ostal v lepem spominu, zato se zahvaljujem 
učiteljicam za povabilo.

Babica Bernarda z dedkom Ivanom 

Vesela sem bila, ko so me učiteljice povabile k so-
delovanju v delavnicah z babicami in dedki v prvem 
razredu.

Učenci in učitelji so nas zjutraj prijazno sprejeli. 
Po skupnem jutranjem pozdravu smo začeli z delav-
nicami. 

Z učenci sem se pogovarjala o ročnih delih, ki 
smo jih opravljali nekoč – šivanje prtičkov, kvačkanje, 
pletenje. Pokazala sem jim nekaj takšnih izdelkov, pa 
tudi kako se plete. Na koncu so si učenci sami izde-
lali vrvico iz volne, ki jo lahko uporabijo v različne 
namene. Nekateri so si jo takoj zavezali na roko kot 
zapestnico, drugi kot verižico, ostali so si jo pospravili 
v torbico.

Učenci so bili pridni in so radi sodelovali v pogo-
voru. Pri delu v delavnicah sem se prijetno počutila, 
zato sem še pripravljena sodelovati v takšnih dejav-
nostih.

Alojzija Rožman

Učiteljice 1. razredov so si konec januarja omislile 
delavnice, na katere smo bili povabljeni dedki in babi-
ce prvošolcev. Razdelili so nas v skupine. Eni so otro-
kom pripovedovali pravljice, druga babi in dedi sta 
otrokom predstavila hrano in kmečka opravila, neka-

teri so spoznavali ročna dela, sama pa sem otrokom 
pokazala igre, ki smo se jih igrali v mojih otroških le-
tih. Seveda so bile le-te brez računalnikov, telefonov, 
avtomobilčkov itd. Otroci so se v naše igrice zelo vži-
veli, čas nam je prehitro minil.

Želim si, da bi se učiteljice še naprej tako trudile 
in na igriv način otrokom pomagale spoznavati stare 
čase.

Babi Fanika

Dragi prvošolčki!
Lepo nama je bilo z vami, upava, da tudi vam. Ker 

ste šele na začetku vaših šolskih poti, vam želiva pri-
jaznih sošolcev, prijaznih učiteljic, veliko novih spo-
znanj in predvsem veselja.

Zala in Marija

TAMARA ROTAR, 1. A
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NA SNEGU

ZAČELO JE SNEŽITI. META JE KOMAJ ČA-
KALA, DA SE BO KEPALA. ANA JE OPAZOVALA 
ZAJČKA. GLEDAL JE SNEŽAKOV KORENČEK. 
TILEN SE JE DESKAL. BABICA JIH JE POKLICALA 
NA ČAJ.

EMA KOVAČ, 1. A

ZUNAJ JE ZAČELO SNEŽITI. OTROCI SO ŠLI 
NA SNEG. TILEN SE JE DESKAL, MIHA SE JE SAN-
KAL, MATIC PA SE JE KEPAL Z LARO. PRIBLIŽAL 
SE JE ZAJEC IN ZAGLEDAL SNEŽAKOV KOREN-
ČEK. PRILETELA JE SINICA IN OPAZOVALA SE-
MENA.

NIK DIEGO DAMIŠ, 1. A

V MAJHNI KOČI SO ŽIVELI OTROCI. TO SO 
BILI URŠKA, TILEN, MIHA IN JANKO. TILEN IN 
URŠKA STA SE KEPALA, MIHA SE JE SMUČAL. 
JANKO SE JE SANKAL. URŠKA IN TILEN STA NA-
REDILA SNEŽAKA. PRIŠEL JE ZAJČEK IN OPA-
ZOVAL SNEŽAKOV KORENČEK. PRILETELA JE 
PTICA SINICA. SONCE JIH JE OPAZOVALO. 

NIKA PŠAJD, 1. A

NEKEGA DNE JE ZAČELO SNEŽITI IN OTRO-
CI SO SE ŠLI IGRAT. METKA SE JE SANKALA, 
JANKO SE JE DESKAL. ZAJČEK JE OPAZIL SNE-
ŽAKOV NOS. SINIČKA SE JE VSEDLA NA VEJO 
IN ZAPELA PRELEPO PESEM.

NINA SENEKOVIČ, 1. A

ZUNAJ JE ZAČELO SNEŽITI. OTROCI SO SE 
IGRALI. EVA IN NEJA STA SE KEPALI. ZAJČEK JE 
GLEDAL SNEŽAKOV KORENČEK. FANTJE SO SE 
SMUČALI IN KEPALI DO VEČERA. ZVEČER SO 
ŠLI V HIŠO NA VROČO ČOKOLADO.

ANA KURNIK, 1. A

ZUNAJ JE ZAČELO SNEŽITI. ZAJČEK JE ZA-
GLEDAL SNEŽAKA IN NA NJEM KORENČEK. NA 

VEJI ŽVRGOLI PTICA. JANKO SE SANKA, JURE 
SE DESKA, LIZA SE KEPA Z MATEJO, OSKAR PA 
SE DRSA. NA HIŠI SO LEDENE SVEČE. NA DREV-
JU NI VEČ LISTOV, AMPAK POLNO SNEGA. IZ 
DIMNIKA SE KADI. NA GORAH JE POLNO SNE-
GA.

SONCE SE SMEJE.
LARA ŠRIMPF, 1. A

ZAPADLO JE VELIKO SNEGA. OTROCI SO SE 
ŠLI KEPAT. TINO SE JE DESKAL, NIK PA SANKAL. 
TAJDA JE NAREDILA SNEŽAKA.

TINO HAMLER, 1. A

OTROCI SO SPALI. KO SO SE ZBUDILI, SO 
VIDELI, DA ZUNAJ SNEŽI. HITRO SO SE URE-
DILI IN SE ŠLI IGRAT NA SNEG. MIHA IN JAKA 
STA POSTAVILA SNEŽAKA. NA GLAVO STA MU 
DALA LONEC. JANEZ SE JE DESKAL. ZAJČEK JE 
OPAZIL SNEŽAKA, NA KATEREM JE BIL KOREN-
ČEK. TAKOJ GA JE POHRUSTAL.

LANA HUBERNIK, 1. A

OTROCI SO SE ŠLI IGRAT. MAJA IN MIHA STA 
SE KEPALA. TILEN SE JE SANKAL. ZELO MOČNO 
JE SNEŽILO. IZ GRMA JE POKUKAL ZAJČEK, KI 
JE GLEDAL SNEŽAKOV KORENČEK. SNEŽAKA 
STA NAREDILA METKA IN ALJAŽ. IZ VEJE JIH 
JE POZDRAVLJALA PTIČICA SINIČKA IN SONCE 
JIH JE OPAZOVALO Z NEBA TER SE SMEJALO.

TINKARA ŠTRUC, 1. A

Moj psiček Rudi

Moj psiček Rudi je star 6 mesecev. Je črne in bele 
barve, ob gobčku ima rjave lise. Rudi hodi v pasjo 
šolo. V šoli se je naučil sedeti in ležati na ukaz. Rudi 
je včasih tudi poreden. Moja teta Simona ga je naučila 
narediti preval. Rudi se dobro razume z drugimi psič-
ki. Skratka, kot reče moj oče: »Naš Rudi je stara sablja 
in vsi ga imamo radi.«

Erik Ursini, 3. a

Jan Mastinšek, 5. bVITAN ŠUMAN, 1. B
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Bojna pesem

Rano jutro, vsi še spijo,
kralj Bum pa je že vstal, 
saj ga kralj Bum Bum je obiskal.
Brž postavil se je na noge,
da zamudil ne bi naloge.
Naloga pomembna je bila,
bitka z Bum Bumom se je začela.
Bum poklical je vojščake,
da pazili v bitki bi na glave.
Na vso moč so se bojevali,
da glave cele bi obdržali.
Bojna bitka se je končala, 
zmagovalca oba kralja sta postala. 
Raje sta se spoprijateljila in zabavo priredila.
Na zabavo vsa vas je prišla, 
saj kralja najboljša prijatelja sta bila.

Kaja Hubernik, 4. b

Vojaki korakajo,
v bližini žabe kvakajo,
Oznanjajo dvoboj,
vojakov je cel roj.
Pištola bum, puška bam, 
nekaj tu, nekaj tam.
Nasilje se dogaja, 
nasilje jim ugaja, 
orožje jim nagaja, 
tudi vojaški pes jim laja.
Borijo se vojaki vsi, 
upamo, da brez krvi.

Iva Šuman, 4. b

Če hočeš, da ti vlada kralj Bum,
moraš imeti pogum.
Vojak zato velikokrat vzdihuje 
in se kot žaba napihuje.
Sovražniku da feferon, 
ki zgleda kot bonbon.
Ko ta ga prebavi, 
mu močno šumi v glavi.

In še preden zmaga,
sovražnika peče zgaga.
Zdaj veš, zakaj moraš imeti pogum, 
če ti vlada kralj Bum.

Hana Pivljakovič, 4. b

Vojna se začne, ki prav bojna je.
Vsi na glas kričijo in se pušk bojijo.
Tanki veliki, kot hiše ogromni,
čez polje hite in še ptice jočejo se.
Nato kralj se oglasi – skliče vse v mestu in na vasi.
Vojne ne dovoli – vsak otrok se sladko smeji, 
saj ni živega bitja, ki miru si ne želi.

Saša Tkalec, 4. b

Prvič na konju

Nekega zimskega jutra sem se razburjena zbudila. 
Vedela sem, da ta dan ne bo tak, kot vsi drugi, ker 
bom prvič zajahala konja. Oblekla sem se, uredila in 
oče me je odpeljal na jahanje. Stopila sem iz avta, am-
pak zelo previdno in počasi, malo me je bilo strah. 
Globoko sem vzdihnila in se pogumno odpravila v 
hlev. Ustrašila sem tako velikih konjev. Res so bili ve-
liki! Zbrala sem ves pogum, da bi se povzpela nanj. 
Na žalost sem padla. Zato mi je pomagal učitelj. In 
hop, že sem bila na konju. No, kobili. Ime ji je bilo 
Nina. Bila je stara šolska kobila. Prijela sem vajeti, 
noge dala v stremena in se oprijela sedla. Vajeti sem 
držala tako močno in blizu uzde in žvale, da uboga 
Nina skoraj ni mogla hoditi. Učitelj je to videl in me 
takoj opozoril na to. Vajeti sem popustila in kobila je 
sproščeno začela korakati po maneži. Naenkrat pa je 
začelo snežiti! Snežiti! Drevesa so postajala vse bolj 
zasnežena in moja čelada tudi. Bilo je kot v pravljici, 
preprosto čudovito. Učitelj Borut mi je rekel, naj dam 
eno roko na nogo, z drugo pa držim vajeti. V redu, 
to sem naredila, sicer malo nerodno, ampak je šlo. 
Potem pa še z drugo roko. Nato sem se morala vleči 
naprej na vrat, nato pa nazaj. Bilo je zabavno, Borut 
mi je nato rekel, da bom lahko že danes kasala. Naj 

GAJA HOMEC, 1. B LARA HERCOG, 1. B
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vam pojasnim, kaj je kas. Kas je lahek tek. Poznamo 
pa tudi sedeči kas, ampak tistega se še ta dan nisem 
učila. Zelo boli in je bolj kompliciran. No, dovolj o 
tem. Gremo nazaj k lahkemu kasu. Dvigovati sem se 
morala v ritmu. Tako sem odjahala nekaj krogov. Isti 
dan sem se naučila tudi nekaj likov: mali krog, veliki 
krog, osmico, diagonalo in mnoge druge. Na koncu 
jahanja sem konja očistila: grivo, rep, blato na dlaki 
in kopita. Potem, ko sem končala, mi je z rok jedla 
korenje. Kako je žgečkalo. 

Na žalost je po kakšnih dveh letih, odkar sem jo 
jahala, morala oditi. Zvila si je kopito. Ampak nikoli je 
ne bom pozabila, saj me je vedno ubogala in se mi vti-
snila v spomin. Zdaj vedno, ko jaham, se spominjam 
te neverjetno ubogljive kobile. Kako mi je pomagala, 
da zdaj lahko pišem te vrstice.

Katarina Leš, 5. a

Palčica in bedak Jurček

Nekoč je živela kraljična, ki ji je bil vsak dan dolg-
čas. Ni imela nikogar, s komer bi se igrala. Nekega dne 
je stopila k reki in prosila v nebo: «Želim si majhnega 
prijatelja,« in glej. Res se je po reki na lokvanjevem 
listu pripeljala majhna deklica. Kraljična je nežno z 
obema rokama prijela lokvanjev list in deklico odne-
sla domov. Ko sta se že zelo dobro poznali, sta skle-
nili prijateljstvo. Majhna deklica je dobila tudi novo 
ime. Kraljična jo je razglasila za Palčico. Postali sta 
zelo dobri prijateljici. Nekega dne si je kraljična za-

želela pustolovščine. Kralj je takoj poslal snažilke in 
kuharje, naj se oblečejo v gusarje. In tudi kraljični je 
dal lesen meč in čelado. Tako so se šli gusarje. Nato je 
kraljična rekla, da je to dolgočasno. Očeta je prosila, 
ali lahko gre na sprehod. S Palčico sta se že odpravili 
skozi gozd in na travnik ter skozi vas. Nakar je Palčica 
rekla: »Najdiva pustolovščine!« Kraljična je rekla, da 
je to dobra zamisel in sta zatavali v gozd. Za grmom 
se je nekaj zaslišalo. Kraljična je splezala na najbližje 
drevo in upala, da tisti stvor ne zna plezati. Iz grma je 
skočil kozel. Ni bil kaj večji od psa. Kozel je začel tresti 
drevo, na kar je prihitel deček in zavpil, naj neha. »Jaz 
sem bedak Jurček, to pa je moj kozel,« se je predstavil. 
»No, jaz pa sem kraljična, tukaj pa sedi moja prijate-
ljica Palčica,« je ponosno bleknila kraljična. Jurček je 
pridržal kozla, da sta lahko kraljična in Palčica spleza-
li z visokega drevesa. Kraljična je vprašala, kje bedak 
Jurček živi. Rekel je, da na robu vasi. Rekel je, da je 
zbežal od doma. Če ne bi šel sam, bi ga iz hiše vrgel 
njegov oče. Povedal je tudi, da ima dva starejša, dobro 
učena brata, ki pravita, da je bedak. Tako so se skupaj 
odpravili na pot. Potovali so čez reke, mimo travnikov 
in čez gore. Nato so srečali lastovko, ki je rekla: »Nekje 
v gori se najde jama, ki je polna zakladov.« Vsi so gle-
dali z izbuljenimi očmi. Takoj so se odpravili, lastovka 
pa je šla z njimi in jim kazala pot. Ko so prispeli na vrh 
gore, so odkrili dobro skrit prehod (jamo) in nalete-
li na kupe zlata. Tako je bedak Jurček postal bogataš, 
kraljična in Palčica pa sta bili veseli, ker sta preživeli 
pustolovščino.

Katarina Šuster, 6. a

LITERARNE STRANI
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My pet

My pet is a dog. His name is Rex. He is very fri-
endly. He is 7 years old, but still young. He can run 
very fast.

His fur is black, white and brown. He is a German 
shepherd. His favourite toy is a ball. Sometimes he 
barks.

He has got a house. It is made out of straw. Rex 
waits for us in the morning behind the door, when we 
still sleep. Sometimes Rex is angry, because he doesn’t 
get food. Then he barks and wakes us up. He is very 
joyful, when he plays with his ball. He doesn’t give his 
ball away.

His favourite food is meat. He eats bones and bi-
scuits, too.

I love my dog!
Tina Perko, 6. a

A fish 

I have a pet. It’s a special type of fish. It’s very small 
and colourful. Its scales are green, grey, red, black and 
blue. Its back fin is black and red. Its side fin is very 
small. Its tail is very long. It is black and red. It is a 
very fast swimmer. It eats food for fishes. My fish has 
leopard pattern. It’s got small eyes. It doesn’t have lun-
gs, but it has gills. With them it can breathe under the 
water. It’s very happy when I feed it. I like it, because 
it is so colourful. 

Domink Petko, 6. a

My pet

I have got a rabbit. He’s a male. His name is Blisk, 
but sometimes I call him Bunny. He is very fast. In 
summer he runs on the grass. He is very nice. 

His fur is white with black spots. He has a small 
white tail, very long black ears, a white and black 
head, small white legs and long whiskers. My Bunny 
is big. He weighs about three kilograms. He is fat. He 
likes to eat rabbits’ food, wheat and vegetables (carrot, 
lettuce, corn ...). 

In summer he lives outside, in winter he lives in 
the basement. He has a wooden cage; in it he has hay 
and sawdust. Every morning and in the evening we 
give him fresh water and wheat.

He’s very friendly. I like my pet. My dog likes Bun-
ny, too.

Larissa Vogrin, 6. a

Dear Angie,

How are you? You asked me to tell you what I eat 
for breakfast, lunch and dinner. Well, on Monday, Ti-
esday, Wednesday, Thursday and Friday I usually don't 
have breakfast, maybe a small pudding. For lunch I 
usually have fried chicken, beef broth with noodles or 
a mushroom soup. I have salad with lettuce or some-
times with tomatoes and cucmbers. We drink water or 
juice. What do you have for breakfast and lunch? 

For dinner I usually have a sandwich with sau-
sages, lettuce and tomatoes. Sometimes I have bread 
with pate. What do you eat for dinner? 

At the weekend I always have breakfast. My favo-
urite are scrambled eggs with bacon or pancakes with 
nuttela. My favourite drink for breakfast is cocoa. 
What is your favourite food and drink?

Write soon!
Sara
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Zima, zima bela

Zima brez snega, bi ne bila zima. Kako čudovito je 
s prijatelji na snegu.

Zabava na snegu

Nam sneg res ne povzroča preglavic. Napolnili 
smo vreče s slamo in senom, se podali na snežne str-
mine ter se žaklali, kot so to počeli nekoč, ko še ni bilo 
vseh mogočih smuči, sani, lopatk … A vi veste, kako 
je to zabavno? 

Žaklanje

Kako so se smu-
čali včasih, z leseni-
mi smučmi, nam je 
pokazala naša pri-
jateljica Rafaelca, ki 
nas obišče vsak me-
sec, ko praznujemo 
rojstne dneve.

Rafaelca s smučmi

Ker pa je snežna odeja prekrila zemljo in s tem 
hrano za marsikatero žival, smo v vrtcu poskrbeli za 

lačne ptice, ki iščejo 
hrano. Ptičjo hišico 
smo napolnili s se-
meni, naredili smo 
nize iz arašidov in 
obesili še druge 
dobrote za ptice. 
Sedaj jih opazuje-
mo, kako priletijo v 
našo bližino in zo-
bajo naše pogače.

Ptičja hrana

Ker pa smo skupina Sončki, imamo radi sonce in 
lepo vreme. Odločili smo se, da preženemo zimo s pu-
stom in prikličemo pomlad. Tako smo na pustni dan 
rajali in se zabavali. A nas mogoče prepoznate?

Pust

Ali je Valentin res prinesel ključe od korenin še ne 
moremo reči, zagotovo pa nas je opomnil na ljubezen 
in na lectove srčke, ki smo si jih okrasili tudi mi in jih 
podarili nekomu, ki ga imamo zelo radi.

Ste ga dobili tudi vi?

Lectovo srce

Do prihodnjič pa lep zimski pozdrav in imejte se 
radi.

Sončki z vzgojiteljicami

NAŠI NAJMLAJŠI
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Ptice

Kot vemo so ptice vsepovsod.
Vidiš jih v gozdovih, puščavah, ob morju in v me-

stih. Na svetu obstaja približno 9000 različnih vrst 
ptičev, vsi pa imajo nekaj skupnih delov telesa in to so 
peruti, kljun, perje in dve nogi. 

Ptiči so edine pernate živali. Peresa v repu in pe-
rutih so trda in močna, da se lahko z njimi odžene od 
tal v zrak in poleti. 

Peresa na telesu pa svilnata ter mehka. Večina pti-
čev ima luskave noge s štirimi kremplji, s katerimi se 
oprijemajo vej ali grabijo plen, npr. orel. Ptice ne gri-
zejo ali žvečijo, saj nimajo zob. Namesto njih imajo 
kljun, s katerim hrano kljuvajo na koščke. Vsaka ptica 
ima tak kljun, ki je najbolj primeren za hrano, ki jo 
uživa. 

Ptiči potrebujejo za letenje peruti in močna pere-
sa. Npr. beloglavi jezerec ima velike, močne peruti, s 
katerimi jadra oz. leti po zraku in se strmoglavo spu-
šča na plen. 

Ptice dobro letajo, ker so njihova telesa tako zgra-
jena. Imajo votle in lahke kosti in velike mišice, s ka-
terimi premikajo peruti. Okostje ptice tehta manj kot 
njeno perje, zato lahkotno leta. 

Vsaka vrsta leta na svoj način, zato imajo tudi raz-
lične peruti, kratke hitro letanje, dolge jadranje. 

Nekaj ptičev je tudi takih, ki ne letajo, nekateri so 
preveliki, drugi krila uporabljajo za plavanje, tretji kril 
sploh nimajo. 

Brez peres ptiči ne bi mogli letati, vendar perje 
opravlja še druge naloge. Ptiče greje, jih varuje pred 
plenilci in jim pomaga komunicirati s prijatelji. 

Perje pri belki je pozimi belo, poleti pa se perje 
zlije z barvami poletnih rastlin. 

Ara ima kot lahko rečemo živo pisano perje, da 
med krošnjami dreves lažje najdejo druga drugo. 

Ptičje noge imajo 4 dolge prste in so pokrite z lu-
skami. Ptiči lahko počnejo veliko več kot samo stojijo, 
hodijo ali tekajo. Z njimi tudi plezajo, plavajo in celo 
pozdravijo. 

Kljun je za vsakega ptiča orodje, natanko tako kot 
ga prav on potrebuje za iskanje hrane in preživetje. 

Ptiči se znajdejo v svojem okolju s pomočjo čutov; 
vida, sluha, tipa, okusa in voha. Tako kot pri ljudeh sta 
tudi pri njih najpomembnejša čuta za vid in sluh. Sov-
ja ušesa so majhne luknjice, skrite pod perjem. Ven-

dar sova tako dobro sliši, da lahko samo s pomočjo 
zvoka v temi najde drobceno miško. 

Ptiči so imenitni gradbeniki. Da bi bila njihova jaj-
ca in mladički na varnem pred vremenskimi nevšeč-
nosti in pred plenilci, gradijo gnezda najrazličnejših 
velikosti in oblik. 

Ko se samec in samica oplodita, nastanejo jajca, 
iz njih se nato izvalijo mladi ptički. Pri kokoših je to 
drugače, ko kokoš izleže jajce in če ga oplodi petelin, 
se v jajcu razvija piščanček. 

Vsak ptič stopi v življenje kot jajce, ki ga izleže 
mama. Mladiček v njem raste in se hrani z rumenja-
kom, trda zunanja lupina pa ga varuje. 

Ptiček v jajcu začne rasti, brž ko se začne valitev. 
Najprej je samo drobcen mehurček, vendar se zelo hi-
tro spreminja. 

Hrana gre naravnost v ptičkov trebušček, njegovi 
iztrebki pa se zbirajo v posebni vrečki. 

Ko mladiček dovolj zraste in porabi ves rumenjak, 
se pomakne v zaobljeni konec jajca. Oči in kljun ima 
že izoblikovane. 

Ko je ptičku jajce premajhno in je živalca zrela za 
izvalitev, prebode zračni mehur in začne dihati. 

Brž, ko piščanček zadiha, pokliče mamo in ona se 
mu oglasi. Ptiči se učijo prepoznavati glasove odra-
slih.

Mladi ptički še nimajo pravega perja. Nekateri 
so ob izvalitvi pokriti z mehkim puhom, drugi pa so 
popolnoma goli in jim puhasto perje požene šele po 
rojstvu. 

Ptičji starši negujejo in hranijo svoje mladiče na 
zelo različne načine. 

Ptič ima samo dve očesi, s katerima lahko opreza 
in išče hrano. V jati pa opreza na stotine parov oči. 
Prvi v jati, ki zasluti težavo, sproži preplah in vsa jata 
lahko odleti. 

Vsako jesen na milijone ptičev po vsem svetu od-
leti čez morja, puščave in gore, da se izogne zimi in si 
poišče toploto in hrano. Spomladi pa spet odletijo vso 
pot nazaj. 

Ljudje naredimo ptičem veliko škode. Stotinam 
zaradi naših dejanj grozi nevarnost izumrtja. Vendar 
ni prepozno, da kaj popravimo. 

Marsičesa o pticah še ne vemo. Zato znanstveniki 
odkrivajo njihov skrivnosten način življenja. 

Dominik Petko, 6. a

ZANIMALO NAS JE



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

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

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

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

GSM: 041 515 537

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja

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

info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si

Tel.: 041/687-765
Tel.: 041/337-919 

Faks: 02/729-26-67

MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.

Jurovska cesta 7
2230 LENART

Trg osvoboditve 7
2230 Lenart v Slovenskih goricah

Tel.: 02/729-13-48, faks: 02/720-73-52
http://www.lenart.si

GLOBUS d.o.o
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11

2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 250 1853, 02 629 6070

E-mail: globus@globus.si
Web: www.globus.si

NE SAMI, RAJE Z NAMI

* Poletne in zimske počitnice doma in v tujini * Priprava

* Izleti po Sloveniji * Potovanja po Evropi * Avtobusni prevozi po
se
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Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

tel. 02 72 06 281
GSM: 041 643 144
www.gostilna29.si



Predstavljen je izdelek učenke 6. razreda pri pred-
metu TIT. Narisan je plašč embalažne škatle za zlatni-
no. Risba se imenuje delavniška risba.

Embalažna škatla

Izdelala: Katarina Šuster, 6. a

Izdajanje šolskega glasila Šolarček je ena izmed posebnosti šole v Voličini. Tudi zaradi vaših prispevkov, spoštovani sponzorji in starši donatorji, je 
OŠ Voličina drugačna. Lahko je lepa in urejena ter v poletnem času okrašena z rožami na okenskih policah. Vsem vam se iskreno zahvaljujem za 
darovana sredstva, saj kljub krizi ostajate sponzorji in donatorji. Tudi v tem šolskem letu 2012/13 se bomo trudili, da bodo dejavnosti v vrtcu in pouk 
v šoli potekali kvalitetno, v zadovoljstvo otrok in učencev ter vas staršev in tudi nas zaposlenih. S pomočjo novih učnih pripomočkov in knjig, ki jih 
kupujemo z zbranimi sredstvi, nam bo to zagotovo uspelo. Ravnatelj Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Jasmina Krajnc, Tadeja 
Bašl, Sara Vogrin, Sara Toplak, Nina Kocpek, Nina Kmetič, Dominik 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, častni občani Občine Lenart (Alojz Peserl, dr. Elizabeta Muršak, msgr. dr. Franc 
Kramberger, mariborski nadškof in Bogdan Šavli), vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

Vrtnar d.o.o.
Branko in Valentina Golob
2254 Trnovka vas 38b

Tel.: 02 757 94 16
GSM: 041 507 035
Splet: http://vrtnardoo.si

Dejan PUHNER s.p.

Pot v Dobravo 22, 2235 SV. TROJICA
GSM: 031 365 560

PE TA LEZE
Kraigherjeva ul. 4
2230 Lenart

lesnik-zemljic@leze.si 
www.leze.si
INFO: 02 720 55 48


