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V pričakovanju ...

V torek, 20. 12. 2016, smo na šoli izpeljali prireditev V pričakovanju ... Z njo smo se učenci in otroci iz 
vrtca poslovili od starega leta in se že polni pričakovanj pripravljamo na novo leto. Tisti, ki so stali na odru, 
so se izkazali kot nadarjeni pevci, glasbeniki, prav tako pa so nas navdušili še ostali nastopajoči.
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Voščilo

Upamo, da ste z letom, ki se končuje, zadovoljni in 
da ste dosegli cilje, ki ste si jih na začetku postavili z 
željo, da jih uresničite. 

V letu, ki je pred nami, vam želimo, da ste zdravi, 
da se razumete z vašimi najdražjimi, da spoštujete in 
da ste spoštovani. 

V naslednjem letu si postavite nove cilje, posku-
šajte jih doseči in poskušajte delati bolje, potrudite se 
in bolj osrečujte soljudi. 

Bodite pozitivni in pozitivne misli ter dejanja pre-
našajte na vaše najdražje in sodelavce. 

Bodite sprememba na bolje.

Voščilo je v srcu vzgojeni nasad najlepših misli in 
lepih navad. Ko ga izrečeš, pogledaš v oči, kjer se prija-
zno odzrcali in te opazno obogati. Srčno voščilo je pravi 
zaklad! Celo sredi zime prikliče pomlad.

(Zvezdana Majhen)

Srčno vam voščimo vse dobro v letu 2017.
Otroci, učenci in delavci Osnovne šole Voličina

Nagrada za naj fotografijo

Učenci 2. a razreda smo sodelovali na natečaju za 
naj fotografijo Veter v laseh. Skupaj smo iskali motive 
v naravi. Na učnem sprehodu smo ujeli pravi trenu-
tek. Tričlanska komisija je nagradila štiri fotografije, 
med njimi tudi našo. Prejeli smo priznanje in knjigo 
Svetlane Makarovič Pekarna Mišmaš za najmlajše av-
torje. Nagrajene fotografije si lahko ogledate na sple-
tni strani Mladinska knjiga – Nagradni natečaji.

Učenci 2. a

Zmaga v nogometu

V četrtek, 17. 11. 2016, so starejši dečki priigrali 
zmago v nogometu. Najprej so v domači telovadni-
ci premagali OŠ Lenart (6 : 3) in nato še Sveti Jurij 
(8 : 1). Finale so igrali v OŠ Benedikt proti OŠ Sveta 

Ana. Po rednem delu igre je bil rezultat 1 : 1, nato pa 
so po penalih z rezultatom 5 : 4 osvojili prvo mesto. 
OŠ Benedikt je bila tretja. Za našo ekipo so igrali: 
Alen Ruis, Aljaž Goznik (2), Žan Rebernik (6), Nik 
Kostanjevec (3), Jan Fras (4), Artan Džemailji (2), Da-
vid Ahmetović (2). Fantom čestitamo!

Petra Cvikl Marušič

Deklice četrte v nogometu

V sredo, 30. 11. 2016, so se deklice udeležile med-
občinskega tekmovanja v nogometu za starejše dekli-
ce. Predtekmovanje je potekalo na naši šoli. Pomerile 
so se z dekleti iz OŠ Benedikta. Po rednem delu igre, 
ki se je končal brez zadetkov, sta proste strele zadeli 
Neja Hadžiselimović in Nina Ulbl. Nato so proti OŠ 
Sv. Trojica pričakovano izgubile s 4 : 0. Za tretje mesto 
so se pomerile z OŠ Sv. Ana. Po enem nepriznanem 
zadetku se je tekma končala z rezultatom 3 : 3. Zadele 
so Neja Hadžiselimović, Nina Ulbl in Angelika Rukav. 
Proste strele sta ponovno zadeli Nina in Neja, vendar 
je bilo premalo za zmago. Tako so pristale na nehva-
ležnem četrtem mestu. Kljub temu dekletom čestitam 
za zagnano igro.

Petra Cvikl Marušič

Uvrstitev v naslednji krog področ-
nega tekmovanja v nogometu

V petek, 2. 12. 2016, so se starejši dečki udeleži-
li prvega kroga tekmovanj obmariborskih šol za po-
dročno prvenstvo v nogometu. Najprej so z dvema za-
detkoma Aljaža Goznika premagali OŠ Hoče. V drugi 
tekmi so zadeli Aljaž Goznik (2), Žan Rebernik (2) in 
Nik Kostanjevec (1) ter z rezultatom 5 : 0 izločili OŠ 
Selnico. Tako zadnja tekma ni bila več odločilna, saj 
so se dečki z dvema zmagama že uvrstili v naslednji 
krog. OŠ Ruše so tako priznali premoč. V naši ekipi, 
ki je tokrat tri tekme igrala brez menjave, sta bila še 
Artan Džemailji in Alen Ruis. Fantom čestitam!

Petra Cvikl Marušič
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Pikapolonica

Črne pike in rdeča krila ima,
kdo jo prepozna?
Jaz te prepoznam – ti si pikapolonica,
ki mi prinašaš srečo.

Po rdečih krilih in črnih pikah te prepoznam,
te zelo, zelo rad imam.

Ko ti pike preštejem, se srčno nasmejem.
Toliko si stara kot jaz –
ti šest pik imaš in šest let imam jaz.

Iz rok te izpustim
še drugim srečo želim.
Ti pomaham v slovo, želim si, 
da še kdaj sedeš na mojo roko.

Ian Škamlec, 1. a

Izlet v Lenart

Ko sem izvedela, da gremo na ogled glasbene šole, 
sem bila zelo vesela. Komaj sem čakala dan, ko smo se 
z avtobusom odpravili v Lenart. Učiteljica nam je še 
pred tem povedala, da se moramo kulturno obnašati. 
Najprej smo si ogledali občinsko zgradbo. Potem smo 
šli v banko. Tam smo videli, kako štejejo denar. Na 
koncu smo dobili še bonbone. Nato smo odšli v glas-
beno šolo. Tam smo videli različna glasbila in jih tudi 
preizkusili. Pot nas je zanesla tudi v knjižnico. Prija-
zna knjižničarka Aleksandra nam je razkazala knji-
žnico. Za zaključek nam je povedala pravljico. Veseli 
in polni novega znanja smo se vrnili v šolo.

Eva Ornik, 1. a

Spanje pri prijateljici

K Hani pridejo njene najboljše prijateljice: Miha-
ela, Rozi in Alja. Danes bodo prespale pri njej doma. 
Oprale so si lase. Na lase so si navile navijalke in se 

naličile. Oblekle so si mamine obleke. Mama jim je 
naročila pico, očka pa jim je prinesel DVD predvajal-
nik. Ko so navijalke dale dol, so njihovi lasje izgledali 
kot vulkan. Po zabavi, filmu in pici, so si dekleta na tla 
razprostrla spalne vreče. Ponoči niso nič spale, ker so 
se zaklepetale. Ko je bil čas za zajtrk, so težko vstale 
in pri mizi skoraj zaspale. Ne vem, zakaj se temu reče 
spanje pri prijateljici, če sploh ni bilo spanja. Je pa ne-
pozabno lepo.

Nika Homec, 2. a

Adventni venček

V soboto smo delali venček. Najprej smo nabrali 
material. Ko smo prišli domov, smo videli, da je oče 
vrezal predebel kos lesa. Moral je vrezati novega, ki pa 
je bil ravno pravi. Vsi smo izdelovali venček. Svečke 
so bile modre barve. Vse smo zlepili z lepilom. Nekaj 
materiala nam je ostalo. Venček smo postavili na sre-
do mize. V nedeljo bomo prižgali prvo svečko.

Aljaž Fras, 2. a

Noč čarovnic

Na njivi smo imeli bučo. S samokolnico smo jo 
odpeljali domov. Buča je bila zelo težka. Postavili smo 
jo na mizo. Z nožem smo jo izrezali. Pobrali smo se-
mena. Odnesli smo jo na mizo. V njej smo prižgali 
svečko. Imela je velike oči in usta. Bila je strašna. Lju-
dje so se buče prestrašili.

Jan Čuček, 2. a

Na kmetiji

Na kmetiji je živel kmet z imenom Tomaž, ki je 
opravljal težka dela. Pri tem mu je pomagal brat Jure. 
Težka opravila so bila: oranje, sejanje, spravilo pri-
delkov. Vendar sta bila srečna, saj sta lahko od tega 
živela. 

Neža Kuhar, 2. b

LITERARNE STRANI

Ines Tašner, 8. aMaja Daks, 2. a
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Ovci

Aprila smo kupili dve ovci. Bili sta bele in sive bar-
ve. Jaz nisem šel po ovce, ker sem bil bolan. Ko se je 
zmračilo, sva z očkom šla gledat ovci. Podrobneje sem 
si ju ogledal. Ena ovca je imela belo glavo, obe pa črne 
noge. Ena se je pustila božati, druga pa ne. Ata jima je 
zgradil hiško. V njej sta imeli seno. Z Nežo sva jima 
dajala solato z maminega vrta, saj sta jo imeli zelo 
radi. V soboto smo ju prodali. Naslednje leto bomo 
kupili druge.

Aljaž Fras, 2. a

Na kmetiji

Na kmetiji so živele tri živali. Kravi je bilo ime 
Milka, pujsku Roni in ovci Biba. Vsi trije so živeli v 
hlevu. Krava Milka je pripovedovala o Rdeči kapici. 
Ovco Bibo in pujska Ronija je bilo zelo strah, saj je 
ravno tisti dan volk pojedel Rdečo kapico in babico.

Timotej Kocbek, 2. b

Sprehod v gozd

Bil je lep dan. Dedi je mene in sestro Ines povabil 
nabirati gobe. Ko smo prišli v gozd, nama je pokazal 
dele gozda, kjer ponavadi najde jurčke. Našla sem štiri 
dežnike. Ines je na štoru našla ledenke. Jemo jih su-
rove. Bila sem zelo vesela, saj sem imela majhno ko-
šarico že polno dežnikov. Odšli smo na drugo stran 
gozda. Tam smo našli jurčke. Z Ines sva nabrali sedem 
jurčkov. To je bil čudovit dan. Doma je mama za ve-
čerjo ocvrla dežnike. Bili so zelo dobri. 

 Simona Tašner, 2. b

Ptičja krmilnica

Za vikend sva se z očkom odločila, da narediva 
ptičjo krmilnico. Potrebovala sva: žeblje, deske, lepilo 
in seveda čas. Deske so bile različne velikosti. S po-

močjo lepila sva jih zlepila v kocko. Kocki sva naredila 
še streho. Na strehi sva dodala vrvico, s katero sva jo 
potem obesila na vejo. Skozi odprtino, ki sva jo pustila 
na deski, sva natrosila pšenico, oves, ječmen, koruzo 
in sončnična semena. Opremljena ptičja hišica visi na 
veji in čaka na ptičke.

Anže Majer, 2. b

Piki

Sosed Stanko ima tri muce. Mami muci je ime 
Gumasta. Gumasta ima dva mladička. Enemu je ime 
Piki. Je črne in bele barve. Na repu ima črno piko. Piki 
se rad igra in praska. S sestro Doro vsak dan obiščeva 
Pikija. Imam ga zelo rad.

Vito Egghart, 2. b

Zlati copati 

V oktobru zajce zebe v noge, zato so se drevesa 
zmenila, da bodo naredila copate. Copate je letos do-
bil zajček Tom. Ko jih je dobil je bil zelo vesel in hva-
ležen. Videl je, da so zlati. A nato je prišla lisica. Stekel 
je, kar so ga nesle noge, ker je mislil, da mu bo lisica 
ukradla copate. Tekel je tako hitro, da jih je izgubil in 
ni opazil, da so mu padli. Ko se je ustavil je videl, da 
jih je izgubil in je šel po njih. Našel jih je in spet ga ni 
zeblo v noge.

Rene Marin, 3. b

Zajec in zlati copati

Nekoč je živel zajček Dolgouhec. Bila je zima. 
Dolgouhca je zeblo v podplate. Šel je k drevesu in ga 
prosil, če mu lahko sešije copate. Drevo je reklo, da jih 
sešije, če mu gre po vodo. Zajček je odšel k reki in jo 
prosil za vodo. Reka mu je odgovorila, da dobi vodo, 
če sezida most. Šel je k suhemu drevesu in ga posekal. 
Odšel je nazaj k reki in sezidal leseni most. Reka mu je 
dala vodo. Zahvalil se je in odšel z vodo do drevesa, ki 

LITERARNE STRANI

Vitan Šuman, 5. a Niklas Polič, 5. a
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ga je prosil za copate. Drevesu je dal vodo. Drevo mu 
je iz zlatega listja sešilo najlepše in najtoplejše copate. 
Odslej zajčka nikoli ni več zeblo v podplate. Bil je naj-
srečnejši zajček z zlatimi copati v gozdu. 

Maj Šiler, 3. b

Pleši, pleši črni kos!

Pleši, pleši črni kos!
Kaj bi plesal, če sem bos?
 
Kam si svoje čevlje dal?
Stari kravi sem jih dal.
 
Kaj pa si dobil?
Osla, ki se je skotil.
 
Kje je stari vrag?
Šel je spat.
 
Kam je šel spat?
K stari babi v grad.
 
Kje je ta grad?
Grad šel je v stari smrad.

Ana Kurnik, 5. a

Radostna duša

Radostna duša 
je naša Nuša.
Radosti polno ima,
zato radosti veliko nam da.
Radost zdaj naj okoli frči
in nas z njo razveseli.
Radost imamo radi,
zato podarimo jo mami.
Radost nikoli ne pretirava,
le moči nam da.

Radostna duša se redko rodi,
ko pa se, jo občudujemo mi.
Radosten človek si lahko tudi ti,
če v srce jo sprejmemo vsi.
Radost se ne rodi,
ampak jo vzgajamo mi.

Klara Petek, 5. a

Volk in sedem kozličkov

Kozica stara kozličke je dobila
in jih težko nahranila.

Nekega dne je mama v mesto odšla
in kozličke pustila same doma.

Volk potrkal je na vrata,
hotel bitja je kosmata.

Pretvarjal se je, da je mama,
naj pomoli tačko sama.

To je rekel pametnejši,
saj je kozliček najstarejši.

Lana Hubernik, 5. a

Rdeča kapica

Nekoč živela je Kapica rdeča,
s košaro šla k babici opoteča.

V košari nesla mošt in kruh,
po cesti šibala kot strašen duh.

Babica na postelji bolna leži, 
a ne ve, da volk pred vrati stoji.

Volk vstopi in reče: »Nekaj me peče!
Mogoče usta, zato ker nisem jedel.«

LITERARNE STRANI

Ines Tašner, 8. a Nino Muršec, 8. a
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Volk poje babico
in čaka Rdečo kapico.

Kapica pride
in volk krepko jo zgrize.

Mimo pride lovec,
zasliši zvok kot nekakšen počen lonec.

Lovec pridrvi 
in volka ustreli.

Nato vsi tečni 
so zelo srečni.

Ambrož Rukav, 5. a

Dekliški tir

Sestra je nekaj,
kar te celi dan živcira,
se gleda v ogledalo samo,
da fantom se bo o njej sanjalo.

A tudi sestra je zame nekaj posebnega,
saj vsaka minuta z njo je fantastična.
Fantastično se hitro konča,
ko izve, da je premagana.

Če kakšni zvezek na mizi tiči,
fanta več ni.
Frizura, šminka pomembni sta,
saj zato obstaja sestra.

Knjiga polna besed za prepis je,
a saj ona zmore vse.

Sestra je največji zaklad,
ki ga premagati ne more vsak.

Neja Lašič 5. a

Kako je sova nehala krasti

Nekoč pred davnimi časi je živela sova. Živela je v 
gozdu. V jeseni je bil gozd pisanih barv. V njem je bilo 
veliko gob, kostanjev, orehov in lešnikov, zato živali 
v njem niso bile nikoli lačne. Pozimi je gozd prekrila 
bela snežna odeja, spomladi je spet ozelenel in poleti 
so v njem veselo prepevali ptički.

Sova ni imela prijateljev, saj je imela grdo nava-
do; rada je kradla tuje stvari. Nekega lepega dne se 
je odpravila k muci Maci. Mace ni bilo doma, ker je 
šla na lov za mišjo. Sova si je rekla: »Kaj če bi ukradla 
Maci vzglavnik, tako je mehak?!« Res ga je ukradla 
in ga odnesla v svoj dom na drevesu. Sova si je že od 
nekdaj želela očala, da bi bolje videla. Prav tako si je 
želela zviti svinčnik, da bi bila bolj zvita in športne 
copate, da bi bila hitrejša. Vedela je, kje lahko vse to 
dobi. Zajčku Očalniku je ukradla očala, zajčku Zvitiju 
zviti svinčnik in zajčku Poskočnemu športne copate. 
Sova je rada jedla hruške; le-te je spretno ukradla ježu 
Borisu. Sedaj je sova imela doma vse, kar si je želela. 
Ukradene stvari je želela deliti s prijatelji, a je kmalu 
ugotovila, da prijateljev nima več. Vsi prijatelji so na-
mreč ugotovili, da jim sova krade stvari. Zajčki, muca 
Maca in jež Boris so se dogovorili, da bodo drevo, v 
katerem prebiva sova, podrli. Zajčki so prinesli vsak 
svojo sekiro, jež Boris je prinesel motorno žago in 
muca Maca ročno žago. Začeli so sekati in žagati sovi-
no drevo. Nastal je velik hrup. Sova je hitro ugotovila, 
kaj se dogaja. Začela je na ves glas kričati in jih lepo 
prositi: »Lepo vas prosim, pustite moj dom pri miru! 
Vse kar sem ukradla, vam bom tudi vrnila!« Zelo se je 
jokala in bilo ji je zelo žal za vse, kar je storila. Prijate-
lji so ji odgovorili: »Oprostimo ti in drevesa ne bomo 
podrli, če nam vrneš ukradene stvari.« Še preden so 
drevo podrli, jim je sova vrnila vse, kar jim je ukra-
dla. Prijateljem je obljubila, da nikoli ne bo več kra-
dla. Oni pa so ji obljubili, da bodo spet njeni prijatelji. 
Tako se je sova naučila, da če želi imeti prijatelje, ne 
sme krasti tujih stvari.

Vsi skupaj so srečno živeli kot prijatelji do konca 
svojih dni.

Maša Čuček, 6. a

LITERARNE STRANI

Miha Erman, 9. a
Eva Kurnik, 8. a
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Kdo je ukradel biserno ogrlico

Pred davnimi časi, ko so gozdovi bili še tako obse-
žni, da vanje ni stopila človeška noga, so tudi gozdne 
živali živele v slogi in prijateljstvu.

Večkrat so si skupaj pripravile zabavo. Priprave so 
se pričele že teden prej. Najmodrejša žival v gozdu, 
stara sova, je sklicala vse živali na sestanek, kjer so si 
razdelili delo. Volk je pripravil gozdno jaso, mize in 
stole, ki so jih ptički okrasili s cvetnimi venci. Med-
ved je poskrbel za lonec medu, da so lahko veveričke 
spekle slastne lešnikove medenjake. Lisici pa je bilo 
naročeno, da zbere darove za srečelov. Uspelo ji je 
zbrati res bogate nagrade, za glavno nagrado pa je ba-
bica ježevka prispevala biserno ogrlico. Le kdo bo ta 
srečnež, ki jo bo dobil?

Zabava se je pričela. Kvartet divjih petelinov je za-
pel uvodno pesem in povabil živali na ples. Na vrhun-
cu večera, je bil na vrsti srečelov. Volk se je razveselil 
jabolčne pite, srnica knjige pravljic, ptička sinička pa 
je zadela listič z glavno nagrado. Stara sova se je od-
kašljala, da bi lahko s čistim glasom čestitala sinički in 
razglasila nagrajenko. Takrat pa ... »Joj, ta škatlica je 
prazna! Kje je glavna nagrada? Lisica, takoj pridi sem, 
kam si dala nagrado?«

»Botra sovica, dala sem v škatlo, ki jo držite. Res 
ne vem, kam je izginila!«

Stara sova in tudi vse druge živali lisici niso ver-
jele, saj so vedele, kako zvita in preračunljiva zna biti. 
Obtožile so jo kraje in odšle preiskat lisičji brlog. Ko 
v brlogu niso ničesar našle, so se odpravile še v druga 
živalska bivališča. Pregledali so zajčkovo, medvedovo 
in volkovo domovanje, a tudi tukaj niso našli glavne 
nagrade. 

Ostala so le še gnezda visoko v krošnjah. Stara 
sova je nalogo zaupala ptički sinički in ji naročila, da 

pregleda sračje gnezdo. Ta se je kmalu vrnila z biser-
no ogrlico v kljunčku in pomahala živalim, ki so stala 
pod drevesom. 

Ko jo je sraka zagledala in uvidela, da so jo raz-
krinkali, je zaprhutala s perutmi in zbežala globoko 
v gozd. Živali pa so si oddahnile, da so končno našli 
pravega krivca. 

Kaj pa stara sova, najmodrejša žival v gozdu? Ta 
je spoznala, da je lisici naredila veliko krivico. Čeprav 
so jo vsi poznali kot zvito in preračunljivo, še to ne 
pomeni, da je za vse kriva ona.

 Katarina Munda, 6. a

Krpanova pot domov

Martin Krpan je na Dunaju premagal hudobnega 
Brdavsa. Za nagrado je od cesarja dobil potrdilo in 
mošnjo cekinov. Nato se je odpravil na pot domov.

Krpan in cesarjev človek, sta bila na poti k Sv. Tro-
jici. Oba sta vneto molčala. Ko sta prišla do ceste, je 
Krpan pot nadaljeval sam. Vse je bilo tiho, pretiho ... 
Na poti sta si z njegovo kobilico odpočila. Odšla sta 
k bližnjemu potoku in se odžejala. A Krpan je storil 
napako. Mesarico, kij in mošnjo je pustil pri bližnjem 
drevesu. Ko sta se vrnila, mošnje ni bilo več. Krpan 
je takoj posumil na kakšnega cesarjevega človeka. Kr-
pan je zajahal svojo kobilico in se odpravil domov. Na 
poti je zagledal sledi. Pomislil je, da morda le najde 
svojo mošnjo cekinov. Sledi so vodile do stare hiše 
sredi gozda. Krpan je bil neustrašen, zato je odšel do 
hiše. V hiši je gorela luč. Na stolu ob kaminu je sedel 
mož srednjih let. Nato je na mizi zagledal svojo mo-
šnjo cekinov. Mož ga je videl. Krpan se je brž obrnil 
in premišljeval, kako naj dobi nazaj, kar je njegovo. 
Čakal je v bližini hiše in bil pripravljen, da vzame mo-

Tina Pliberšek, 9. a Žana Žabčič, 8. b
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šnjo. Ko je mož odšel, je Krpan izkoristil priložnost. A 
glej ga zlomka, mošnje ni bilo več tam. Ko se je mož 
vrnil, ga je Krpan ustavil in rekel: »Ni lepo krasti tuje 
stvari!« Ker je vedel o čem Krpan govori, je pobegnil. 
Krpan je premišljeval, saj ga je tale mož nekako spo-
minjal na Brdavsa. Morda se to sliši čudno in nemo-
goče, je premišljeval. Pomislil je, da se mu je od tega 
Brdavsa zmešalo. Krpan je čakal pred hišo, a ni bilo 
nikogar. Čakal je dva dni in potem se je mož vrnil. 
Ker se je tako prestrašil, je poklical na pomoč. Prišlo 
je nekaj mož, a Krpan se jih ni bal. Pometel je enega za 
drugim. »Kaj pa moja mošnja,« je pomislil. V tistem 
trenutku, je prišla kobilica z mošnjo v ustih. 

Nato sta se odpravila domov na Sv. Trojico. Krpan 
je upal, da nikoli več ne bo doživel kaj takega.

Klara Matjašič, 7. a

Naivna miška

Živela je miška, ki si je nameravala zgraditi hiško s 
prisluženim zlatnikom. Na drevesu jo je speče opazo-
vala sraka. Oči je imela uprte v miškin zlatnik. 

Sraka je vprašala miško: »Predraga miška, si smem 
pobližje ogledati tvoj prečudoviti zlatnik?« 

Miška je bila v dvomih. Na bližnjem drevesu pa je 
sedela sova in ji svetovala: 

»Ne zaupaj kradljivki!«
Miška je ni poslušala in sraki odgovorila: »Seveda 

sraka, ti kar stopi pobližje in se načudi mojemu zla-
tniku!« 

Sraka je priletela k miški in si ogledovala zlatnik. 
Ko je bila miška en trenutek nepazljiva, je sraka sun-
kovito zgrabila zlatnik in odletela v svoje gnezdo. 

Miška je kričala: »Vrni mi moj zlatnik, kradljiv-
ka!« 

Vendar miška je vedela, da je nemočna. 
Sova ji je nato dejala: »Opozorila sem te, vendar ti 

me nisi poslušala.«
Miška si zdaj ne bo mogla zgraditi hiške in nikoli 

ne bo več nasedla sraki.
Ali kakor pravijo: »Vsaka šola nekaj stane.« 

Dora Egghart, 7. a

Gozdna dogodivščina

Nekoč so za tremi hribčki živeli trije sinovi, ki so 
se vsak dan odpravljali v dolino v šolo.

Vsak dan so zgodaj vstali in se odpravili v šolo. Na 
poti so morali prečkati potoček. Ko so bili dovolj hitri, 
so se s kamenčkom igrali, kdo vrže dlje.

Ob prihodu v šolo je vsak šel v svojo učilnico. Šola 
je bila majhna vaška hiška. V njej so bile tri učilnice. 
V prvi učilnici je bilo sedem učencev, v drugi devet, v 
tretji pa dvanajst. Pozimi so vsako jutro morali sami 
zakuriti peč v šoli, da jim je bilo toplo. Vsak dan so 
prinašali v šolo le en zvezek in pisalo, saj so imeli le 
en učni predmet.

Medtem ko so se vračali iz šole, so za svoje gozdne 
prijatelje na njivah nabrali nekaj hrane in jih nahra-
nili ali pa so si jo doma shranili, da so živalce pozimi 
imele kaj za jest. 

Nekega mrzlega zimskega dne so se vračali domov. 
V gozdu so srečali volka, ki se jim je vedno bolj pribli-
ževal. Vedeli so, da to pomeni, da je lačen. Najmlajši 
sin je začel jokati, starejši se je močno tresel, najsta-
rejšega pa je bilo močno strah. Ker so njihovi gozdni 
prijatelji to slišali, so jim priskočili na pomoč. Najprej 
je priskakljala veverica in volka z drevesa začela ob-
metavati z lešniki in orehi. Čez nekaj časa je pritekla 
lisica zvitorepka in volka začela vleči za rep, a volk se 
je izmuznil. Ves direndaj v gozdu je prebudil medveda 
iz zimskega spanja. Medved je glasno pribrundal in 
namahal volka.

Med tem časom so otroci uspeli priteči domov. Bili 
so utrujeni, prestrašeni in umazani. Nato jih je mama 
vprašala, kaj se je zgodilo. Povedali so ji svojo zgodbo, 
ki se jim je pripetila. Da so se umirili, jim je mama 
skuhala toplo juho, ki jim je zelo teknila. 

Mama jim je povedala, da se dobro delo vedno z 
dobrim poplača in jih objela. 

Nauk pravljice: Dobro se z dobrim poplača. 
Tijana Györköš, 5. a

LITERARNE STRANI

Gaja Homec, 5. a Lara Lešnik, 5. a
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NAŠI NAJMLAJŠI

Sončki z vzgojiteljicama Klavdijo in Vesno

Zima poje pri Sončkih

Zima bela je vesela
zimsko pesmico zapela,
v snežne čevlje se obula,

nam snežink nebroj nasula.

La, la, la, la, la, la, la,
poje zimska pesmica, 
la, la, la, la, la, la, li,

skupaj pojemo jo vsi.

Z zimo poje tudi mraz,
v ta ledeni zimski čas.
Kdor se zime ne boji,
naj se z nami veseli.

La, la, la, la, la, la, la,
poje zimska pesmica,
la, la, la, la, la, la, li,

skupaj pojemo jo vsi. 
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GSM: 041 755-925

info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si
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MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.

Jurovska cesta 7
2230 LENART

Sp. Voličina 80
tel.: 041 558 853

Naročite se na www.junior.si!

LEŠNIK & ZEMLJIČ d.o.o.
Turistična agencija LEZE
Mariborska cesta 16
2235 Sv. Trojica

lesnik-zemljic@leze.si 
www.leze.si
tel.: 02 720 55 48
GSM: 030 300 138

GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO

DRAGO KEREC s.p.
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Tel.: 041 650 488

kmetija KOCBEK
Zg. Voličina 28
2232 Voličina
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Lipovec d.o.o.
varnost in zdravje pri delu,

svetovanje, varstvo pred požarom

Ptujska 18, 1000 Ljubljana
tel.: 01 436 71 66
fax: 01 236 16 03

mobi: 041/051 698 172

ELEKTRO Jože Spevan s.p.

Tel.  041 515 537

Kmetija Spevan
Jagode so naša strast

e-pošta:   spevan@siol.net
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Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

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

tel.: 02 729 15 60
fax: 02 729 15 71

GSM: 041 722 024
www.lipa-lenart.si

ptz-lipa.lenart@siol.net

Kraigherjeva ulica 19 b
2230 Lenart

Izvajanje gradbenih, inštalacijskih
in zaključnih del v gradbeništvu,

trgovina na debelo

MESO IN MESNI IZDELKI

Stevan Babič
d.o.o.
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Osnovna šola Voličina ima v začetku šolskega leta v šolo vpisanih 242 učencev v 13 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Organizirane 
imamo 4 skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 68 ur na teden. Vrtec je v začetku septembra obiskovalo 87 otrok, ki so razporejeni v 5 
skupin. Vsi učenci šole imajo na urniku vsaj 2 uri tujega jezika angleščine tedensko. V tem šolskem letu se v vseh slovenskih osnovnih šolah zaklju-
čuje uvajanje neobveznih izbirnih predmetov. Že ime samo pove, da starši učence lahko prijavite k tem predmetom ali pa ne. Neobvezne izbirne 
predmete so v tem šolskem letu lahko izbrali vsi učenci razen učencev 2. in 3. razreda, kjer se neobvezni izbirni predmeti ne izvajajo. V 1. razredu se 
izvaja neobvezni izbirni predmet angleščina. Veseli smo, da ste se ponovno vsi starši 1. razreda odločili, da otroke prijavite k neobveznemu izbirnemu 
predmetu. Učenci od 4. do 9. razreda se lahko učijo 2. tuji jezik nemščina kot neobvezni izbirni predmet. Zaradi premajhnega števila prijavljenih 
učencev se v 7. razredu izvaja obvezni predmet tuji jezik nemščina. Od vseh 157 učencev v II. in III. VIO se kar 113 ali skoraj 72 % uči dve uri nemšči-
ne na teden kot neobvezen ali obvezen izbirni predmet. S ponosom smo že večkrat poudarili, da je izdajanje šolskega glasila Šolarček posebnost OŠ 
Voličina. Zaradi zbranih sredstev sponzorjev in staršev donatorjev je šola bogata z didaktičnimi pripomočki in učili. Prav tako ima v šolski knjižnici 
pestro izbiro knjig. Za darovana sredstva se vsem najlepše zahvaljujemo. Strokovni delavci šole in vrtca se bomo še naprej trudili, da bodo dejavnosti 
in pouk potekali kakovostno. Spoštovani starši, tudi v šolskem letu si želimo dobro sodelovati z vami in se veseliti uspehov in napredka vaših otrok. 
Trudili se bomo, da se bodo vaši otroci in učenci v vrtcu ter šoli dobro počutili in da bodo uspešni. Ravnatelj mag. Anton Goznik. Pri ustvarjanju 
glasila sodelujemo: Katarina Leš, Jan Mastinšek, Tamara Kurnik, Tina Pliberšek, Iva Šuman, Dora Egghart, Julija Sirk, mentorica in lektorica: Kse-
nija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. V šolskem 
letu izide 10 številk. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oz. šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, častni občani 
Občine Lenart (Alojz Peserl, dr. Elizabeta Muršak, msgr. dr. Franc Kramberger, mariborski nadškof, Bogdan Šavli in Martin Bezgovšek), vsi spon-
zorji, ustanoviteljica šole - Občina Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
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