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Šola v naravi
V začetku januarja smo se peti in šesti razred odpravili v šolo v naravi. Na Pohorju smo preživeli pet
nepozabnih dni. V spodnjih zapisih in fotografijah
predstavljamo nekaj naših doživetij.

rolka, vrvice, mreža in hlodi, ki se zibljejo. Ko sem se
še drugič preizkusil, se je snela vrvica in mi je moral
pomagati učitelj. To je bila zame prava izkušnja.
Gašper Urbanc, 5. a

V šoli v naravi sem se imel lepo. Najbolj sem užival na smučanju. Avtobus nas je vsako jutro odpeljal
od Planinke do smučišča na Arehu. Najprej smo se
s smučarskimi učitelji malo ogreli, nato pa odšli na
proge. Preizkusili smo tudi različne vlečnice.
Matic Družovič, 5. a

Po novoletnih počitnicah se je začela šola v naravi.
Odšli smo na Pohorje. Bivali smo v domu Planinka.
Cel teden sem zelo uživala. Opisala bom enega izmed
lepših trenutkov, ko smo odšli na pohod do slapa Skalca. Najprej smo odšli po cesti, po gozdu, v katerem je
bilo ogromno luž. Nato smo prečkali še eno cesto in
spet nadaljevali pot po gozdu. Že od daleč se je slišalo
šumenje slapa. Odšli smo po hribu polnemu snega.
Ko smo prišli, smo morali preskočit potok. Takoj za
tem smo prečkali most. Odšli smo po strmih stopnicah in prišli do slapa Skalca. Prečkali smo še en most,
čisto blizu slapa. Bil je zelo moker in spolzek, zato smo
morali biti zelo previdni. Nato nas je čakala samo še
pot domov. Odšli smo po strmem hribu navzgor. Tako
smo prišli nazaj v dom. Ta pohod mi je bil zelo všeč.
Ajda Strmčnik Kranvogel, 5. a

Po novoletnih počitnicah smo se odpravili v šolo
v naravi. V šolo v naravi smo se odpravili na Pohorje,
kjer smo cel teden bivali v planinski koči Planinka.
Takoj, ko smo stopili skozi vrata doma, nam je ravnateljica doma, ga. Aleksandra, predstavila pravila
hišnega reda. Izmed vseh aktivnosti mi je bil najbolj
všeč adrenalinski park. Naša skupina je bila zanj na
vrsti v četrtek. Ob 13. uri smo se zbrali v garderobi,
da nam je učiteljica Maja razdelila varnostne pasove,
ki so nas na višini treh metrov ščitili pred padcem.
Ko smo bili vsi nared, smo se odpravili v adrenalinski
park. Ovire na poti niso bile tako težke kot v Betnavskem gozdu v Mariboru, ampak vseeno smo uživali
in se imeli lepo.
Enej Kramberger, 5. a
Po novoletnih počitnicah smo se odpravili v šolo
v naravi. Drugi dan šole v naravi smo se odpravili v
adrenalinski park. Oblekli smo si varnostni pas in
se povzpeli. Prva ovira so bili hlodi, kjer smo morali
hoditi cik-cak, nato hlodi v obliki gugalnice, potem

Po novem letu smo odšli v šolo v naravi. Cel teden sem se imela lepo. Tudi ob večerih smo se igrali.
Najbolj mi je bil všeč adrenalinski park. Najprej smo
si nadeli varnostne pasove, potem pa še čelado. Na začetku me je bilo strah. Ko sem prišla čez mrežo, sem
šla vse do desk, rolke in pajkove mreže. Ko sem prišla
do konca poti, bi lahko šla še enkrat, ampak se nisem
odločila. Po adrenalinskem parku, smo odšli na toplo.
V večnamenskem prostoru smo igrali še namizni tenis. Tudi to mi je bilo zelo všeč. Uživali smo.
Angelika Rukav, 5. a
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Lia Lucia Kmetič, 3. a
Prvošolci pri pravljičnem krožku sodelujemo v
projektu Naša mala knjižnica. Prebiramo zlasti knjige
nagrajenih avtorjev, ki pripovedujejo o naših vrstnikih, drugačnosti in o težavah s katerimi se srečujemo.
Po branju se lotimo različnih nalog. Nazadnje smo
prebrali knjigo Stanko Peška (Aaron Blabey). Preizkusili smo se kot pesniki. Nastale so naše prve pesmi.

FRIDA IN STANKO POSTANETA
PRIJATELJA
FRIDA ROBIDA SAMA NA KLOPCI SEDI,
STANKO PEŠKA PA JOČE ZA TRI.
KER OBA TO JEZI,
JESTA ČOKOLADO ČEZ TRI DNI.
TAKO POSTANETA PRIJATELJA ,
ZATO VSE TEŽAVE SKUPAJ REŠITA.
DAVID LORENČIČ, IVA CEROVŠEK, TEO
PIVEC, URBAN DRUŽOVIČ, NEJC KUNSTIČ

STANKO PEŠKA V ŠOLO NOČE
STANKO PEŠKA V ŠOLO NOČE,
KER TAM VEDNO JOČE.
JOČE PA ZATO,
KER MU SOŠOLCI VEDNO NAGAJAJO ZELO.
FRIDA ROBIDA SE ZA DREVESOM SKRIVA.
SKRIVA SE ZATO, KER JO SOŠOLCI JEZIJO ZELO.
POSTANETA PRIJATELJA,
KI SE VEDNO POTOLAŽITA
IN TAKO POREDNE SOŠOLCE PREMAGATA.
ŽIGA GODEC, JURE KAPUN,
GAJA ROJS, ELA LEŠNIK

STANKO PEŠKA IN FRIDA ROBIDA
V ŠOLI
STANKO PEŠKA V ŠOLO HODI
IN MU DOBRO NE GRE,
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Aljaž Fras, 3. a
KER MU NAGAJAJO LE.
A VSE SE ZA STANKA SPREMENI,
KO FRIDA ROBIDA V ŠOLO PRIHITI.
STANKO IN FRIDA SE SPREMENITA
IN SI V ŠOLI RED NAREDITA.
LAHKO SE TUDI ŽE NASMEJITA,
POREDNE OTROKE PREMAGATI ŽELITA.
TILEN POŠTRAK, TJAŠA ROJS, TIMOTEJ
KMETIČ, ANŽE MUHIČ, ELA KLARA ČREŠNAR

Sankanje
Moj najljubši zimski šport je sankanje. Za sankanje potrebujem sanke, čelado, tople čevlje, kapo, šal,
snežni pajac in rokavice. Ko zapade prvi sneg, komaj
čakam, da se lahko grem sankat. Pri sankanju zelo
uživam. Sankam se tako dolgo, dokler se ne utrudim.
Potem grem v hišo na topel čaj.
Eva Ornik, 2. a

Smučanje
Moj najljubši zimski šport je smučanje. Za smučanje potrebujemo smučarsko čelado, palico, smuči
in pancarje. Upoštevati moramo smučarska pravila.
Nikoli ne smemo stati na sredini smučišča.
Teo Fekonja, 2. a

Zima
V zimskih dneh sneži. Travo pokrije sneg. Na cestišču je poledica. Pozimi se smučamo, kepamo in delamo snežaka. S hriba se sankamo in bordamo. Iz hiš
visijo ledene sveče.
Ian Škamlec, 2. a
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Sadik Asani, 6. a

Medvedek se izgubi
Za rojstni dan sem dobila medvedka. Zelo rada
imam medvedke, zato sem se darila zelo razveselila.
Medvedka sem položila v posteljico. Vsakič, ko sem
prišla domov iz šole, sem ga pogledala. Nekega dne
pa medvedka ni bilo več. Iskala sem ga povsod, vendar medvedka ni bilo nikjer. Začela sem jokati. Mama
in ata sta me potolažila. Potem sem ga našla v košu z
igračami. Zelo sem bila vesela, da sem ga našla. Obrisala sem si solze. Obljubila sem si, da ga nikoli več ne
bom izgubila. Vedno ga bom pospravila v posteljico.
Nika Farazin, 3. a

Na rojstnem dnevu
V petek popoldan smo šli na rojstni dan, ki ga
je praznoval moj prijatelj Jaka. Ko smo prišli, je bilo
zbranih že veliko gostov. Najprej sem šel v Jakovo
sobo. Videl sem fante, ki so sestavljali lego kocke.
Nekatere fante sem že videl, nekaterih pa še ne. Takoj
sem se pridružil. Bilo nas je sedem fantov. Punce so se
igrale v sosednji sobi. Sestavljali smo vlak na baterije
in progo. Čez nekaj minut smo šli jest torto. Pojedli
smo vso torto. Naprej smo gradili vlak. Ugotovili smo,
da noben del ne manjka. Ko smo sestavili vlak, smo
se igrali z njim. Jaka je določil, kdo bo prvi vozil vlak.
Kmalu je bila ura sedem, zato smo se poslovili. Domov smo prišli zelo utrujeni. Zelo sem užival.
Filip Ferk, 3. a

Novo leto
31. 12. smo čakali novo leto. Pol ure pred polnočjo smo odšli v mamino službo, v gostilno Kmetič.
Mama ni delala. Ati je pomagal spuščati rakete. Pri
zadnjem vhodu smo vstopili v kuhinjo. Tam so odrasli
ob polnoči nazdravili s penino. Potem smo šli gledat
ognjemet. Na igrišču so pokale petarde. Ko sta ati in
Bojan spuščala rakete, se jima je zažgal karton. Imela
sem se lepo.
Maja Daks, 3. a

Ana Kurnik, 6. a
V nedeljo smo čakali novo leto. K nam sta prišla
Grega in Sara. Jedli smo biftek in torto. Potem smo
igrali monopoli. Igrali smo zelo dolgo. Zmagala sva
midva z Gregorjem. Začeli smo odštevati. Ko je odbilo polnoč, smo odšli ven in videli mnogo ognjemetov.
Tudi Grega je spuščal rakete. Zunaj smo nazdravili in
pili šampanjec. Odpravili smo se voščit sosedom. Ko
smo prišli domov, sem bil že zelo zaspan, zato sem
odšel spat. Imel sem se lepo.
Aljaž Fras, 3. a

Flavta ne uboga
Nekoč je živela deklica po imenu Tina. Zelo rada
je imela flavte. Za svoj 15. rojstni dan je dobila flavto.
Hodila je v glasbeno šolo. Med potjo v glasbeno šolo
je flavta vso pot lepo žvižgala. Tina je flavto v šoli po
nesreči močno dregnila, zato je flavta sklenila, da ko
bo Tina lepo igrala, bo ona grdo piskala. Flavtin načrt je deloval. A Tina se ni dala motiti. Lepo je igrala
naprej. Čez tri tedne je Tina flavto skregala. Toda nič
ni pomagalo, zato je Tina začela lepše ravnati z njo.
Zaradi tega je flavta nehala piskati, ko je Tina igrala.
Postali sta najboljši prijateljici.
Lia Lucia Kmetič, 3. a

Če ste pametni
Ponoči, ko vi že spite s sestrami in brati,
škratje in vile se hočejo z vami igrati.
Vila Mimi poskrbi, da spite
in sanjate same hite.
Škrat Maj poskrbi,
da ste zjutraj videti kot zmaj.
Palček Skakalček,
da ste v sanjah srečen malček.
A čarovnica Dora je prava mora.
Z zmaji in vampirji straši, da vse zbeži.
A ko se zbudiš, vse izgine kakor miš.
Lana Toplak, 4. b
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Larisa Čeh, 2. a

Prestrašeni Hrust
(obnova odlomka)

Bedanec je že nekaj časa kopal jamo, da bi našel
Kosobrina.
Nekega dne je našel vhod v Kosobrinovo jamo.
Naenkrat je proti njemu priletela sova in Kekčev
Rumcelj. Bedanec je bežal in padel v prepad, ker mu je
spodrsnilo. Mimo njega je prišel Kekec in ga vprašal,
če ima jutranjo telovadbo. Bedanec ga je prosil naj ga
reši. Kekcu je moral obljubiti, da bo za vedno zapustil
te kraje in da ga ne bo več nazaj.
Kekec je pomagal Bedancu na trdna tla. Bedanec
je držal obljubo in odšel.
Ambrož Kurnik, 4. b

Obrni se nazaj
Nočem, ne, nočem se obrniti.
A, ko se obrnem, vidim ves svet v barvah.
Vidim mavrico v tisoč barvah.
Še, še se hočem obrniti, da bi videla cel svet.
NI MI ŽAL!
Laura Vugrinec, 4. b

Kralj Matjaž se prebudi
Leta 1450, ko so napadli kralja Matjaža, se je zgodil čudež, saj se je odprla skala, ki ga je rešila. Ko je
sovražniku dokončno ušel, je bil utrujen, zato se je
usedel na stol in se naslonil na mizo ter zaspal. Ko
se je po dolgih letih njegova brada 9-krat ovila okoli
mize, se je kralj Matjaž zbudil.
Z nekaterimi vojaki, ki so uspeli pobegniti z njim,
je premaknil kamnito skalo. Ko so jo premaknili, so
takoj planili v napad, saj so mislili, da se »vojna« še
odvija. Kričali so na ves glas, naenkrat pa so ugotovili, na ni več ne vojakov, ne sovražnika. Vsi so bili
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Špela Gavez, 5. a

Alex Fekonja, 5. a

žalostni, da so izgubili veliko vojakov in da je nekdo
drug prevzel Matjaževo bogastvo, saj ne bodo mogli
reševati revnih kot nekoč. Počasi so vrnili meče na
svoja mesta in opazovali skalo, ki jih je rešila. Ker niso
vedeli, kako se je to sploh zgodilo, so odšli pogledat
kraj, kjer je prej stal Matjažev grad. Ugotovili so, da
so od njega ostale še samo ruševine. Okrog ruševin
je nastala velika vas, v kateri živijo prijazni in srečni
ljudje, takšni kot je kralj Matjaž.
Matjaž se je z vojaki odpravil v vas. Vsi vaščani so
strmeli v njih, saj niso vedeli, kdo so ti ljudje. Nihče ni
nikogar poznal. Naenkrat je prababica Štefana iz svoje hiše prišla radovedno pogledat, kaj se dogaja, da v
vasi vlada tak mir. Ko je kralj Matjaž zagledal Štefano,
je takoj pomislil na svojo ženo. Mislil je, da vidi njo.
Stopil je do Štefane in jo lepo pozdravil. Štefana ga
je pozdravila nazaj, nato pa ga je vprašala, kdo sploh
je in kaj dela tu. Kralj Matjaž in njegova vojska so se
spogledali med seboj. Matjaž je povedal, da je on kralj
Matjaž, da pa vojaki ne bi bili užaljeni, je predstavil še
njih: Jožeta, Mira, Frančka, Ivana, Stanislava in najmlajšega Mitjo. Štefana jih je najprej čudno pogledala
in jim dovolila, da vstopijo v njeno domovanje. Nekaj
časa so se pogovarjali in nato sklenili, da v 21. stoletje
stopijo kot modri in moderni ljudje. Matjaž je poskrbel za drugačen videz. Lase si je prebarval v črno in
si postrigel brado. Jože si je poiskal ženo in si z njo
ustvaril družino. Miro je začel telovaditi, saj ni bil preveč vitek. Franček je ustanovil vojsko in z njo doživel
kar nekaj zmag. Ivan je postal svetovno znan lovec,
Stanislav je postavil svojo šolo in bil prijazen ravnatelj.
Mitja pa se je odločil za športni način življenja. Začel
je trenirati košarko in nogomet ter si pridobil cel krog
novih prijateljev.
Kralj Matjaž pa je oženil osamljeno Štefano in
živela sta srečno do konca svojih dni tako kot Jože,
Miro, Franček, Ivan, Stanislav in najmlajši Mitja.
Primož Petko, 7. a

INTERVJU

31. januar 2018

Klara Petek

Klara, kako dolgo se že ukvarjaš z baletom? Koliko si bila stara, ko si začela plesati?
Letošnje leto je že moje šesto leto baleta. Za balet
sem se odločila pri šestih letih.
Kaj oziroma kdo te je navdušil nad baletom?
Za balet sem se navdušila ob gledanju številnih
baletnih predstav. Sprva me je osupnil s svojimi prečudovitimi tutuji, oblekami in prefinjenimi gibi.
Katere baletne šole si že obiskovala?
Sprva sem obiskovala baletno šolo v Lenartu pod
vodstvom učiteljice Martine Kramer, nato pa sem z
baletom nadaljevala na Konzervatoriju za balet in
glasbo v Mariboru. Tukaj plešem pod vodstvom učiteljice Helene Valerije Krieger.
Kolikokrat na teden treniraš?
Treniram štirikrat na teden po eno uro in pol.
Kako poteka trening?
Trening začnemo z vajami na blazinah in z žogo,
nadaljujemo z vajami proti drogu, nato pa ob drogu.
Še je treba trenirati tudi doma?
Ja, če želiš vajo čimprej usvojiti, jo treniraš tudi
doma. Predvsem je pomembno, da ostaneš v formi,
kadar so počitnice. Med počitnicami se dnevno pretegujem.
Je pri baletu treba imeti veliko potrpežljivosti?
Seveda. Balet je trdo delo, pri katerem se skozi vsa
leta učiš obvladovati svoje telo.
Ali se ti je kakšno leto učenja plesanja baleta
zdelo nepomembno?
Ne. Vsako leto baleta je zame zelo pomembno, saj
se učimo novih, težjih gibov in nadgrajujemo že naučeno.
Koliko vaje je potrebne, da se usvoji ena baletna
figura? Katero je najtežje izvesti?
Da usvojiš eno baletno figuro, je potrebnih več let
treninga. Na primer, za pirueto, ki velja za najtežjo fi-

guro, izvajamo vaje že šest let pa še do popolne piruete nismo prišli.
Koliko vaje pa je potrebne, da lahko stojiš na
prstih?
Da nas postavijo na prste, je potrebnih šest let treniranja. Mi imamo na vajah še vedno mehke copate.
Drugo leto pa dobimo »špice«.
Lani si bila izbrana za vlogo v baletni predstavi
Hrestač. Koliko ti je pomenila ta vloga, glede na to,
da si se v tistem času odrekla veliko stvarem.
Ta vloga mi je pomenila zelo veliko, saj sem se s
tem približala in tudi sodelovala z najboljšimi baletniki v SNG Maribor.
Katero vlogo si imela v tej predstavi?
V Hrestaču sem imela vlogo otroka.
Koliko vas je nastopalo?
Nastopalo nas je šest deklic.
Kdo ti priskrbi baletne obleke?
Za obleko v vlogi Hrestač je priskrbelo gledališče,
za produkcije pa nam drese naroči učiteljica, starši pa
jih plačajo. Prav tako mi drese za vajo, nogavice in copate kupujeta starša.
Veliko nastopaš?
Nastopam na razrednem nastopu za starše, na
božični produkciji in na zaključni produkciji, kjer se
predstavi ves Konzervatorij za balet in glasbo.
Kdo so tvoji vzorniki?
Moji vzorniki so Asami Nakashima, Yaya Omaki,
Tetiana Svetlična in Catarina de Meneses.
Se ti balet zdi pomemben za življenje? Plešeš balet za hobi in za popestritev prostega časa?
Balet je umetnost, ki me polni z energijo. Balet pogrešam že, ko nimam treninga. Zelo si želim, da bi me
balet spremljal celo življenje.
Tijana Györköš, 6. a
Lucija Hameršak
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Limerics
There was a little bunny,
he was very funny.
He ate a lot of wheat
and got large feet.
I can still remember that bunny.
Once upon a time
I was searching for a rhyme.
I wished I had a magic rod,
so I could get advice from God,
but stealing it would be a crime.
Sunday was a good day
I was feeling quite okay.
I was riding a bicycle,
because I don't have a tricycle.
It was such fun I yelled hooray.
There was once a deer,
that liked to drink beer.
The beer was cold
and very old,
but he drank it only once a year.

Živa Sužnik, 8. a

Vid Caf, 8. a

Žiga Ornik, 8. a

ople had unicorns and flamingos ready. And what are
these? These are inflatable toys floating on the water.
6. Fidget spinner
When you're under stress you need fidget spinner, because this toy is anti-stressful. You can buy it
in green, blue, pink colour, with two, three, four or
five legs.
7. Watching TV
A survey of the habits of American viewers by
Nielsen says that the share of traditional TV viewers
fell again in 2017. Young content is watched online,
delayed or through streaming content providers, so
advertisers will have to think about the relevance of
classic TV commercials shortly.
Some tips for the year 2018: be positive, be selfconfident, be happy, do your best at school, do more
of the things which make you happy, be what you are,
and realise your aims.
Neja Hadžiselimović, 7. a

Start of a new year
2018 is finally here,
with this begins a brand new year.
All the past weeks where did they go?
Hey, do years go ever slow?

Dora Egghart, 8. a

The year 2017 is over
This year was a good year, because a lot of interesting things happened in 2017. It was the 31st December and we asked ourselves: »What will we remember
in 2017?« I found seven most popular things.
1. Our basketball players
Goran Dragić, Luka Dončić and other players in
autumn 2017 first time in history won in European
basketball championship. In finale they beat Srbija
and our basketball players became European champions.
2. Despacito
This song was the most popular song in the world.
On youtube Despacito had more than 4,5 milliards views. Some people think that this song is the biggest hit
in history of songs. Luis Fonsi became very popular.
3. The promise of crypto wealth
You certainly heard that you can get rich with
crypto currency. Some of us think that this is crazy,
but some people believe in crypto currency.
4. Rainbow in hair
Blue, pink, green, purple, yellow... In year 2017 it
was very modern that you had »rainbow in hair«.
5. Unicorns and flamingos
The long summer holidays started and a lot of pe-
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Everytime the year begins,
you are eager of new wins.
For all the goals you want to fulfill,
you need motivation and your will.
Responsibility with all that comes,
but hard work always pays off,
although years are often tough,
amount of time for family is always enough.
Vid Caf, 8. a

Welcome 2018
The year is over,
It happened in a flash.
And all the sadness and the grieve
back there we should leave.
Now let's welcome New Year
with no last-years fear.
New Year's resolutions,
plans and goals.
We are no longer stressed,
because we know this year will be the best.
We are starting fresh and clean,
welcome, 2018.

Iva Šuman, 9. b

RAZRED SE PREDSTAVI

31. januar 2018

6. a se predstavi

6. b se predstavi

V razredu nas je 14, 6 fantov in 8 deklet. Tradicionalni ples našega razreda so račke. Zaplešemo jih ob
vsaki priložnosti. Od vseh predmetov na šoli najbolj
obožujemo šport.
V našem razredu se ukvarjamo z različnimi dejavnostmi: športom, glasbo, dramsko igro ...
S svojimi talenti popestrimo vsako šolsko proslavo.
Naš razrednik je Davorin Žižek, ki je zelo zabaven
in dober učitelj.
Vsak od nas je poseben na svoj način.

Smo 6. b razred. Vsi smo si različni, a po enem
enaki, saj se razumemo in znamo stopiti skupaj, ko je
potrebno. Naš moto se glasi: »Držimo skupaj vsi!«

✴✴ Tino je športno aktiven pri nogometu. Trenira
v KMN Slovenske Gorice in igra bobne.
✴✴ Mihael je pameten fant, ki nas rešuje iz zagat
pri matematiki.
✴✴ Lara H. zelo lepo poje, zraven tega pa tudi zelo
veliko govori.
✴✴ Lara L. je zelo prijazna in pametna punca, igra
pa tudi kitaro.
✴✴ Ambrož se ukvarja s košarko in se ljubiteljsko
uči igranja kitare.
✴✴ Vitan je fant, ki se zelo rad ukvarja z astronomijo, pleše pa tudi breakdance.
✴✴ Ana je pametna punca, ki igra kitaro.
✴✴ Lara Š. riše kot prava umetnica, je tiha, ampak
zelo zanimiva punca.
✴✴ Jan obožuje živali. Rad bi postal kmetijski tehnik.
✴✴ Klara je tiha punca, ki pleše balet kot prava
balerina.
✴✴ Tijana se veliko smehlja in igra kitaro.
✴✴ Sadik je zelo aktiven športnik. Obožuje nogomet. Njegov najljubši igralec je Christiano
Ronaldo.
✴✴ Rebeka je ustvarjalna in zelo sladkosneda.
✴✴ Melisa je naš razredni dobrovoljček, saj je vedno pozitivna.
To je naš razred. 6. a

✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴

Niklas je fant, ki obvlada nemščino.
Gaja je punca, ki lepo riše in ima dober stil.
Rok je cel dan za računalnikom.
Tinkara je dobra v športu in lepo riše.
Piko je zelo dober v matematiki.
Ema obiskuje veliko športov in je dobra igralka.
Žiga dobro brani gol pri nogometu in rad poskuša razne jedi.
Neja je dobra v slovenščini in zelo rada peče.
Matic trenira košarko.
Patricija obožuje živali.
Nik Diego dobro izdeluje iz lesa.
Lana je zelo dobra v odbojki.
Jean Michel rad posluša rap.
Nika ima zelo rada živali in ima dobre ideje.
Naša učiteljica Mateja je res najboljša.

Naša šola je posebna po tem, da imamo res dobre
učitelje. Mogoče bi lahko v naš šolski program dodali
še španščino in francoščino.

Ema Kovač, 6. b

Lara Šrimpf, 6. a

Dik Diego Damiš, 6. b
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Skupina Lunice
Našo skupino obiskuje 19 otrok, starih od tri do
štiri leta. V novo leto smo zakorakali zdravi, polni novih idej in pričakovanj.
Vsako leto v mesecu januarju izvedemo teden brez
igrač. V celotnem vrtcu smo tudi tokrat pospravili
igrače iz igralnic. S starši in otroki smo se dogovorili,
da so v vrtec prinesli različno odpadno embalažo, kot
na primer gumbe, blago, različne materiale ... Otroke
na ta način spodbudimo k razmišljanju s čim in kako

se še lahko igramo, kaj nam za igro ponuja okolje, kaj
najdemo v naravi. Nestrukturiran material pri otrocih
spodbuja domišljijo in ustvarjalnost. Otroci se tako
več igrajo v parih, skupinah, se dogovarjajo, pogovarjajo, razvijajo matematične pojme.
Otroci so navdušeni in predlogi kaj vse lahko naredimo in kaj vse se lahko še igramo, kar dežujejo,
zato se naš teden nadaljuje še cel mesec.

Vzgojiteljice in otroci skupine Lunice
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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

Naročite se na www.junior.si!

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

Tel. 041 515 537

GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO

e-pošta:

DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart
Tel.: 041 650 488

spevan@siol.net

Kmetija Spevan
Selce 89, 2232 Voličina Jagode so naša strast

02 22 843 00 | www.plinarna-maribor.si

Stevan Babič
d.o.o.

MESO IN MESNI IZDELKI
Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

Agro zavarovalna agencija d.o.o.
Titova cesta 63, 2000 Maribor
tel.: 031 393 668, e-pošta: info@aza.si

KLJUČAVNIČARSTVO
Janko LORBER s.p.
Industrijska ulica 28, 2230 Lenart
Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7
2230 LENART
info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si
Tel.: 041/687-765
Tel.: 041/337-919
Faks: 02/729-26-67

e-mail: info@bernjak.si
Splet: www.bernjak.si

kmetija KOCBEK
Zg. Voličina 28
2232 Voličina
041 856KOCBEK
814
KMETIJA

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814

www.letra.si

Spodnja Voličina 80, 2232 Voličina
tel.: 041 55 88 53
e-pošta: lorber.janko@gmail.com

Galerija

Lina Sekol, 2. a

Maja Balaj, 3. a

Mija Marušič, 4. a

Žak Urnaut, 5. a

Ajda Strmčnik Kranvogel, 5. a

Zoja Lorber, 5. a

V letu 2017 praznujemo 260-letnico organiziranega šolstva v Voličini. Na 7. prireditvi v sklopu praznovanj, ki je bila 19. 9. 2017, nas je obiskal in
bil slavnostni govornik predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Predsednikova prisotnost daje znanju, veščinam in vrednotam, ki jih goji šola,
poseben pomen in težo. OŠ Voličina ima v začetku šolskega leta vpisanih 230 učencev v 13 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Organizirane imamo 4 skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 66 ur na teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 81 otrok, ki so razporejeni v
5 skupin. S ponosom ponovno poudarjamo, da je izdajanje šolskega glasila Šolarček posebnost šole v Voličini. Zbrana sredstva sponzorjev in staršev
donatorjev šola nameni nakupu igrač, didaktičnih pripomočkov, učil in knjig. Za darovana sredstva se najlepše zahvaljujemo. Strokovni delavci se
bomo še naprej trudili, da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Ravnatelj mag. Anton Goznik.
Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Neja Hadžiselimović, Manja Kurnik, Lucija Mesarec, Dora Egghart, Klara Matjašič, Larisa Roškar, Ajla Ana
Egghart, Iva Šuman, mentorica in lektorica: Ksenija 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 sponzorji, ustanoviteljica šole – Občina Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor
in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

