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Z lovcem

22. 10. 2013 smo imeli učenci 2. razreda naravo-
slovni dan z naslovom Rastline in živali v gozdu.

V učilnici smo si ogledali kratek film o srnjadi. V 
spremstvu učiteljic smo se odpravili do Čučkovih, kjer 
nas je pričakal lovec v lovski uniformi. Že od daleč 
smo opazili manjšo razstavo lovske literature in pri-
pomočkov. Z zanimanjem smo prisluhnili razlagi in 
predstavitvi. Najbolj imenitno se nam je zdelo, ko smo 
lahko pogledali skozi lovski daljnogled. Toplo sonce 
in pisane barve jeseni so nas spremljale po poti pol-
ni zanimivosti. Ogledali smo si različne lovske preže, 
krmilnico za fazane in srnjad, solnico in lisičine. Spo-
znavali smo plodove in liste dreves. Ker smo se nauči-
li, da tudi srne imajo rade kostanje, žire in želode, smo 
vse pustili v gozdu in se po krožni poti vrnili v šolo.

Ob slovesu nas je lovec opomnil, naj imamo radi 
živali in naj lepo skrbimo za naravo.

Učenci 2. a

Obisk kmetije in konjeniškega 
kluba

V tednu medgeneracijskega druženja smo med 
drugim obiskali kmetijo Rojko in Konjeniški klub 
Karo. Na kmetiji smo si ogledali različne živali. Naj-
bolj so nam bili všeč osli, koze in psi. Spoznali smo 
značilnosti živali, prehranjevalne navade, čas brejosti 
ali valitve, katere izdelke nam dajo živali in še mnogo 
zanimivih informacij. Na kmetiji je zelo lepo, imajo 
pa tudi velike pašnike. Ker nas je preganjal čas, smo 
se še odpravili v konjeniški klub v Voličini. Tudi pri 
konjih nam je bilo lepo. Predstavil se nam je gospod 
Janez Karo, ki nam je predstavil svoje delo in konje. 
Spoznali smo tudi konja po imenu Gaber. Zanimivo 
se nam je zdelo, da konji lahko spijo stoje. Gospod 
Janez nam je rekel, da se lahko, če nas zanimajo konji 
in jahanje vpišemo v ta konjeniški klub, kjer se bomo 
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naučili jahati. S konji pa izvajajo tudi terapije za lju-
di s posebnimi potrebami in tekmujejo, večina pa jih 
jaha za sprostitev na terenih. Izvedeli smo, da se konje 
podkuje na vsakih 4–8 tednov in spoznali smo jahal-
no opremo. Bilo je zelo zanimivo.

Dominik Petko in Manuela Brunčič, 7. a

Pohod v Koreno

V času medgeneracijskega druženja v tednu otro-
ka so na naši šoli potekale različne dejavnosti. Obi-
skali smo Lenart, tam smo se družili z ostarelimi, z 
otroki iz vrtca in z ljudmi s posebnimi potrebami v 
zavodu Mravlja. Imeli smo pohod v Koreno, obiskali 
smo konjeniški klub v Voličini in kmetijo Rojko. Bili 
smo razdeljeni v tri skupine od prvega do devetega 
razreda.

Pohod v Koreno je za 2. skupino potekal v četrtek, 
3. oktobra 2013. Zbrali smo se pred glavnim vhodom 
v šolo ob 8.30. Del poti je potekal po šolski avtobusni 
progi po Humu. Pred Dolgimi njivami smo zavili na 
gozdno pot, saj je bolj varna. Pot se je spuščala in vzpe-
njala. Cilj, ki smo ga dosegli, je bil na šolskem igrišču 
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v Koreni. Tam smo imeli odmor. Nato smo naredili 
krog okoli cerkve in se po isti poti vrnili v Voličino.

Ko smo se vrnili s pohoda nas je pričakala voja-
ška policija, ki nam je predstavila delo vojaške policije 
in pa tudi pripomočke, ki jih uporabljajo. Na primer 
test alkohola, merilec hitrosti ... Ponudili so nam tudi 
možnost, da poskusimo test alkohola, merilec hitrosti 
in voki toki.

Dan v šoli je bil zanimiv, medsebojno druženje 
sproščeno, skratka imeli smo se lepo.

Karolina Rojko, 8. b

Ustvarjajmo skupaj – polepšajmo 
dan 

V tednu otroka smo učenci OŠ Voličina kar tri 
dni preživeli drugače kot sicer. Razdeljeni smo bili v 
skupine različnih starosti. V sredo, 2. 10. 2013, smo 
se odpeljali v Lenart. V Lenartu smo razveselili vrtec, 
varovance centra Mravlja in dom upokojencev.

Najprej smo se odpravili v vrtec, kjer so nas otro-
ci pričakali s kratkim nastopom, mi pa smo jih pov-
prašali po imenih, letih, najljubših igračah in risan-
kah. Zaupali pa so nam tudi, da bodo, ko odrastejo 
kuharji, gasilci, boksarji in dreserji konj. Naši učenci 
so se z njimi prav lepo zabavali. V vrtcu nam je čas 
še prehitro minil, zato smo se odpravili v center Mra-
vlja. Tam so nas šele bili veseli. Ugotovili smo, da so 
tam pravi umetniki. Bili so tako spretni! Naši učenci 
pa prav tako. Šivali so prtičke, izdelovali voščilnice, 

Otroci v vrtcu so nas pričakali s kratkim programom.

»Uh, kako smrdi!« zanimiva predstavitev pesmi.

Ime mi je ...

»Ko bom velika, bom kuharica.«
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slikali, delali kazalke za knjige. Želeli smo še ostati, 
vendar smo morali odhiteti še do doma upokojencev. 
V domu se zabavajo, saj imajo svoje delavnice, igrajo 
pikado, imajo pa tudi svoj vrt in kapelico. Nekaj ljudi 
nam je priznalo, da se še nikjer niso imeli lepše kot tu-
kaj. Med seboj se veliko družijo. Deležni smo bili tudi 
prijazne pogostitve. Vsi upamo, da smo se jim vtisnili 
v spomin, ker jih mi zagotovo ne bomo pozabili.

Manuela Brunčič, 7. a

Jure si je našel prijatelja.Jolanda nam je zaupala, da obiskuje folkloro.

Naša ekipa: Katarina, Manuela, Dominik in HanaSlikamo skupaj.

»Le počakajte, ko bom velik bom boljši od Dejana 
Zavca.«

Iskrice v očeh.

»Najraje imam medvedka,« nam je zaupal Jakob. 
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Veverica

Veverica je nekega dne zakopala lešnike za zimo. 
Ko je bil sneg, ni našla svojih lešnikov. Prišel je zajček 
in vprašal veverico, zakaj joče. Veverica mu je odgo-
vorila, ker ne najde svojih lešnikov. Zajček ji je odgo-
voril, da ji lahko pomaga. Začel je kopati po zemlji. 
Pri tem si je zlomil tačko, zato ji ni mogel več poma-
gati. Prišla je lisica. Pograbila je veverico in jo vrgla po 
tleh. Ob padcu je zadela ob svoje lešnike. 

Kljub temu, da jo je vse bolelo, je bila vesela, ker je 
našla svoje lešnike.

Lana Hubernik, 2. a

Zgodba o delfinčku

V vodi je bilo vse tiho. V njej so bile različne živali. 
Najbolj nenavadna žival je bil delfinček. Napadel ga 
je električni skat. Skat se je ustavil in zavpil: »Stop!« 
Delfinček se je ustrašil. Oba sta se nasmejala in hitro 
postala prijatelja. Začela sta se loviti. Prvič je zmagal 
delfinček. V drugem poskusu je zmagal električni 
skat.

Ambrož Rukav, 2. a

Mucek Tim

Mucek Tim je bil izgubljen muc. Jedel je, kar je 
našel. Pozimi si je našel zatočišče. Srečal je psa Pikija. 
Piki in Tim sta se skupaj igrala. Bila sta zelo srečna. 
Nekega dne je mucek Tim spoznal muco Lizo. Imela 
sta se zelo rada. Piki se je ponovno počutil osamlje-
nega, saj se je Tim igral samo še z Lizo. Od žalosti se 
Piki ni več nikomur pokazal. Bil je sam. Čez čas ga je 
jeza minila. Imel je zelo rad muca Tima, zato ga je šel 
poiskat. In ko je videl Tima, kako zelo je srečen z novo 
družinico, so ga oblile solze sreče. Spoznal je, da je 
zelo lepo imeti prijatelja za vedno, v slabih in dobrih 
trenutkih. Ob srečanju sta si imela veliko za povedati.

Gaja Homec, 2. a

Pismo

List pred sabo,
svinčnik v roki,
zelo ošiljen špic, 
da to prejme moj stric.
 
Poštar s polno torbo in tremi paketi,
hodi naokrog,
še do takrat,
ko mesto se v temi sveti.
 
Stric za mizo sedi,
bere in bere,
dokler zvonec ne zazvoni.
Nekdo pred vrati stoji!
 
Teta odpre, stric pa za njo.
Tu stojim jaz!
Stric pogleda teto,
 se ji nasmehne
in v živo si zaželimo novo leto.

Iva Šuman, 5. b

LITERARNE STRANI

Jean Michel Petrik, 2. a Klara Petek, 2. a

Mario Sekol, 8. a
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Krpanova pot domov

Ko je Martin Krpan premagal Brdavsa, ga je cesar 
nagradil. Dal mu je mošnjo cekinov in še potrdilo, da 
lahko v miru prenaša sol. Ker ni vedel kam, mu je ce-
sar ponudil še kočijaža, ki ga je odpeljal iz mesta, od 
tam pa je Krpan sam s svojo kobilico nadaljeval pot.

Na poti je pel, si žvižgal, saj je bil vesel, da se vrača 
domov. Hodil je že ves dan in ker se je bližala noč, je 
prenočil na travniku zraven gozda. Spal je tako trdno, 
da ni slišal, kako so se prikradli tatovi in z velikim hru-
ščem in truščem vzeli Krpanovo kobilico, sekiro, sol 
in ostale stvari. Ko se je zbudil, je že spet hotel natovo-
riti kobilico s soljo, ampak ni bilo ne kobilice ne soli. 
Bil je jezen in hkrati žalosten. Žal ni mogel nadaljevati 
poti, temveč je šel iskat kobilico in ostalo. Na tleh je 
zagledal odtise kopit in sled soli, saj je vreča puščala. 
Pomislil je: »Ti tatovi pa niso tako prebrisani!« Sledil 
je odtisom , ki so vodili globoko v gozd. A sledi so kar 
naenkrat izginile, kajti na tleh je bila velika plitva bla-
tna mlaka. Martin je kar nekaj časa taval po gozdu. Bil 
je izgubljen. Skoraj je že obupal, ko je zaslišal zvoke. 
Slišal je petje. Sledil je zvoku in prišel do stare kolibe. 
V njej je gorela luč. Približal se je in v njej zagledal štiri 
ljudi. Nato je v kotu zagledal svojo sol, sekiro, mošnjo 
zlatnikov ... Na drugi strani pa je ždela njegova pre-
ljuba kobilica. Vedel je, da so to tatovi. Šel je do vrat 
in jih s sunkom odprl. Prestrašili so se ga in izbuljili 
oči, kot bi zagledali prikazen, namreč vsi so ga dobro 
poznali. Martin Krpan je premagal Brdavsa, zato so se 

ga pošteno ustrašili. Iz kolibe se je zaslišalo: »BUM! 
TRESK! BUM!« in Martin Krpan je vesel z vsem svo-
jim premoženjem odšel na pot proti domu. Hodil je 
več dni. Vendar pa ga je sredi poti ustavil stražar, ki 
je bil slep kot kokoš. Pristopil je in rekel Krpanu: »Kaj 
prenašate?« »Sol,« odgovori Krpan. »Imam potrdilo!« 
reče in ga povleče iz torbe, ki jo nosi kobilica. Ker je 
stražar bil skoraj slep, ni videl potrdila. Da se ne bi 
osramotil, je rekel, da je gotovo ponaredek. Krpan je 
zagotavljal, da ni, ampak ga je stražar vseeno odpeljal 
k drugim. Tam se je seveda zavleklo, kar je pomenilo, 
da bo Martin doma še pozneje. Ko so ga le izpustili, je 
nadaljeval pot proti domu. Kogarkoli je videl ali srečal 
na poti se mu je nasmejal in pomahal. In tako je čez 
nekaj časa že zagledal svojo domačo vas. Ampak, ko je 
prišel, ni bilo več tako kot včasih. Ulice so bile čudno 
umazane, bilo je veliko revnih ljudi, ki so ležali kar na 
tleh. Ko je že mislil, da je to vse, je izza grma prišlo 
osem Brdavsov. Mislil je, da sanja, zato se je uščipnil. 
A vse je bilo res. Ko je že želel prijeti za sekiro, pa so 
izpod Brdavsov stopili ljudje, ulice prej umazane so 
bile prav tako potegavščina. Vsi so se zelo razveseli-
li Martina Krpana. Pripravili so tako pojedino, da je 
cela vas ne more pojesti. Martin Krpan pa se je še z 
veseljem kdaj in kdaj spomnil svoje dogodivščine.

Dominik Petko, 7. a

LITERARNE STRANI

Iva Šuman, 5. b Ajla Ana Egghart, 5. a



stran 9

26. oktober 2013NAŠI NAJMLAJŠI

Jesen pri Snežinkah

Spet je potrkala na vrata jesen. Tudi pri nas, naj-
mlajših, ki se imenujemo Snežinke, in nas je kar 12, 
je vse jesensko obarvano. Otroci so v vrtec pridno 
prinašali semena, pridelke in plodove, iz katerih smo 
ustvarili jesensko dekoracijo ter okrasili prostore vrt-
ca. 

Božanje buče

Barvanje buče velikanke

Nekaj plodov smo si šli nabirat kar sami na »Štra-
lek«. Prav ste prebrali, tako majhni, pa gremo že tako 
daleč. Z nahrbtnikom na rami, saj tudi mi potrebuje-
mo kakšen priboljšek po naporni poti. V naravi nas 
čaka toliko različnih doživetij, da smo ob prihodu na-
zaj, po navadi popolnoma izčrpani.

Na Štraleku

Otroci, starši in zaposleni se vsako leto veselimo 
našega kostanjevega piknika, na katerem se poslad-
kamo z jesenskimi dobrotami, se igramo in se pove-

selimo. Tudi letos nam je bilo lepo. Kljub slabšemu 
vremenu smo se zbrali v velikem številu in skupaj pre-
živeli lep popoldan.

Piknik

Z velikim veseljem prisluhnemo tudi kakšni pra-
vljici. V našem mehkem kotičku, kjer se zberemo, z 
navdušenjem poslušamo pripovedovanje in se tako 
potopimo v svet pravljic in domišljije. Tako kot je v 
pravljici z naslovom Radovedni Valentin, bila radove-
dna miš, smo tudi mi velikokrat radovedni in se od-
pravimo po vrtcu dogodivščinam naproti. Poglejte, le 
kdo je prišel obiskat naše Sončke. Pogumni kot smo, 
smo tudi mi brez strahu pozdravili našega gosta. Ve-
seli smo vsakogar, tudi vas, če nas kdaj obiščete.

Poslušanje pravljice

Božanje hrčka

Vaše Snežinke s Karmen in Andrejo
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 EU shema šolskega sadja je ukrep EU kmetijske 
politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in 
zelenjavo. Vključuje različne izobraževalne dejavnosti 
in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zele-
njave v prehrani. Shema šolskega sadja spodbuja zdra-
ve prehranske navade pri mladih.

Namen:
Povečati nizko porabo sadja in zelenjave pri  ✴
otrocih.
Zmanjšati število otrok s prekomerno težo in  ✴
debelostjo.
Zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodob- ✴

nega časa (sladkorna bolezen, srčnožilne bole-
zni, rak ...).

Ključni podatki:
Vključenih pribl. 8 miljonov otrok EU v 54.000  ✴
šolah.
24 sodelujočih držav članic EU. ✴
EU financiranje je do 90 miljonov EUR letno. ✴
V EU SŠS otroci pojedo največ jabolk, poma- ✴
ranč, banan, korenja, paradižnika, kumar ...
Izobraževalne dejavnosti za otroke so zlasti  ✴
obiski kmetij, šolski vrtovi in tečaji kuhanja.

Evropski “sistem razdeljevanja sadja v šolah”

Naša osnovna šola sodeluje v evropskem “sistemu razdeljevanja sadja v šolah” s 
finančno podporo Evropske unije.

*** Dan razdeljevanja in vrsta sadja oz. zelenjave sta označena na jedilniku ***

Več o shemi šolskega sadja in zelenjave najdete na www.shemasolskegasadja.si.
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Predstavitev dela vojaške policije

Vojska se predstaviPredstavitev dela policije s službenimi psi

Predstavitev policijske konjenice

Predstavitev dela policije, vojske, in vojaške policije

Osnovna šola Voličina je drugačna. Izdajanje šolskega glasila Šolarček, ki ga izdajamo mesečno neprekinjeno že 15 let, je naša posebnost. V no-
vembru 2013 bomo izdali jubilejno 150. številko. Osnovna šola Voličina je tudi zaradi zbranih sredstev sponzorjev in staršev donatorjev lahko lepa 
in urejena, vendar to ni dovolj. V šoli in vrtcu smo najpomembnejši kakovostni, dobri vzgojitelji in učitelji. Zaposleni se bomo še naprej trudili, da 
bosta vrtec in šola v Voličini strokovno rastla ter da bosta dobra oz. kakovostna. To bomo dosegli z izboljševanjem pedagoškega procesa in dobrim 
ter korektnim sodelovanjem s starši in z okoljem. Prizadevali si bomo, da nam boste starši zaupali. V sodelovanju s podjetji in vami, starši, se bomo 
še naprej trudili z zbiranjem sredstev v šolskem skladu in izdajanjem Šolarčka. Ravnatelj mag. Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: 
Nina Kocpek, Karolina Rojko, Sara Toplak, Nina Kmetič, Dominik Petko, Manuela Brunčič, Tina Goznik, Zala Jug in Sara Vogrin, mentorica in le-
ktorica: 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, Zavod Repub-
like Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
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