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št. 203, naklada 400 izvodovLucija Mesarec in Ambrož Vugrinec

nagrajena na likovnem natečaju Lidice 2018

V torek, 12. 2. 2019, se je v Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport odvijala po-
delitev nagrad mednarodnega likovnega natečaja Lidice 2018. Letošnjega natečaja z naslovom Voda se je 
udeležilo 18553 otrok iz 79 držav, med njimi tudi 73 slovenskih osnovnih šol in vrtcev. Otroci in učenci iz 
Slovenije so sodelovali z 844 risbami. Nagrajenih je bilo 29 učencev slovenskih osnovni šol, med njimi tudi 
učenca šole Lucija Mesarec in Ambrož Vugrinec iz 8. a. Nagrajenim učencem sta nagrade osebno izročila 
veleposlanica Češke republike, dr. Věra Zemanová, in minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej 
Pikalo.
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Zimska šola v naravi

V januarju smo se učenci 5. razreda odpravili na 
Pohorje v zimsko šolo v naravi. Ko smo prispeli, nas 
je v domu Planinka pričakala gostiteljica. Tam je bila 
tudi druga šola, in sicer OŠ Cezanjevci. Svoje stvari 
smo odnesli v sobe. Stvari smo zložili v omare. Po-
tem so nas poklicali na sestanek. Pogovarjali smo se 
o pravilih in bontonu. Po sestanku smo pojedli kosi-
lo in prvič odšli na smučanje. Tam so nas razdelili v 
skupine. Z mojo skupino smo se prvi dan smučali na 
sidrih, ostale dni pa na Piskru. Pri avtobusu, ki nas je 
pripeljal, smo vsak dan jedli malico. Ko smo se vrnili 
v dom Planinka, smo se preoblekli in odšli na kosilo. 
Po kosilu smo imeli počitek, za tem pa prosti čas, v 
katerem smo si lahko hodili na obiske. Skozi cel teden 
smo imeli različne dejavnosti, kot so: petje, predstavi-
tev sobe, družabne igre, disko, tek na smučeh, pohodi, 
smo pa se tudi sankali in se naučili hoditi s krplja-
mi. Hitro je prišel petek, ko smo se vrnili domov. V 
Voličini so nas pričakali starši. Tam sem zelo uživala, 
škoda da nismo ostali še en teden. Te šole v naravi ne 
bom nikoli pozabila!

Julija Horvat, 5. a

Zimski športni dan

V torek, 12. 2. 2019, smo imeli športni dan. Ne-
kateri učenci smo odšli na drsanje. Zjutraj smo se 
zbrali v jedilnici, vzeli smo malico in se odpravili na 
avtobusno postajo. Vkrcali smo se na avtobus in ob 
8.30 odšli iz Voličine. Ko smo prispeli v Maribor, smo 
v parku pred I. gimnazijo pojedli malico. Po malici 
smo si obuli drsalke in nataknili čelade ter stopili na 

drsališče. Najprej smo naredili nekaj osnovnih vaj, 
potem smo se lovili. Po lovljenju smo imeli pavzo za 
čaj. Na koncu pa smo samostojno drsali. Čas je hitro 
minil, zato smo se preobuli in odšli nazaj na avtobus. 
Ko smo se vrnili v Voličino, je bila ura ob 12.00. V 
šoli smo pogledali nekaj posnetkov, kako so smučali 
nekoč ter potem odšli na kosilo. Tako se je naš športni 
dan končal.

Brina Bezjak, 5. a

Športni dan

V torek, 12. 2. 2019, smo se nekateri učenci od-
pravili na smučarski športni dan na Mariborsko Po-
horje.

Tja smo se vozili približno slabo uro. Ko smo pri-
speli, smo poiskali svoje stvari in se pripravili na smu-
čanje. Tistega dne je bilo tudi smučarsko tekmovanje, 
v katerem sva iz našega razreda sodelovali samo jaz 
in Julija. Midve sva šli z učiteljico Petro Cvikl Maru-
šič. Tekmovanje je potekalo v areni. Ko sva stopili na 
smučke, sva pod sabo začutili led. Sedli sva na sede-
žnico in nestrpno čakali na tekmovanje. Nekajkrat 
sva se spustili po progi, enkrat pa sva si ogledali tek-
movalno progo. Nato sva se postavili v vrsto, saj se je 
tekma začela. Obe naju je bilo zelo strah, saj je bila 
proga zelo ledena, ker je tam pred nekaj časa potekala 
Zlata lisica. Julija je imela startno številko 21, jaz pa 
sem bila zadnja s številko 42. Tekma se je končno pri-
čela. Čez nekaj časa je na progo šla Julija, jaz pa sem 
se na startu tresla od strahu. Juliji je pri tretjih vratcih 
spodrsnilo, zato je odstopila. Končno sem na vrsto 
prišla jaz. Bilo je zelo ledeno, zato nisem vozila rav-
no hitro. Z Julijo sva se odpeljali na vrh arene. Tja je 
kmalu prišla moja mama in mi povedala, da sem bila 
9. Bila sem vesela, ampak sem vedela, da bi lahko bila 
veliko boljša. Z Julijo sva odšli na malico, kjer sva sre-
čali Tinkaro. Skupaj smo popile vročo čokolado, nato 
pa odšle smučat. Čas je hitro mineval, zato smo se vsi 
odpravili na vrh gondole. Tam nas je učiteljica pre-
štela ter vprašala, kdo bi smučal v dolino in kdo bi se 
peljal z gondolo. V dolini smo nato prišli do avtobusa, 
se preoblekli in preobuli, nato pa počakali učitelje. Ko 
smo bili vsi zbrani, smo se odpeljali v Voličino. To je 
bil najboljši športni dan doslej.

Mija Marušič, 5. a

AKTUALNO
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ZIMSKO VESELJE

LIJA SE JE DRSALA. ZOJA JE NAREDILA SNE-
ŽAKA. KLARA JE NAREDILA ANGELČKA. LUKA 
SE JE SANKAL. ZUNAJ JE SNEŽILO. LIJA JE IMELA 
OBLEČENO BUNDO. ZOJA JE IMELA OBLEČEN 
KOMBINEZON. KLARA JE IMELA KAPO. LUKA 
JE IMEL ŠAL. VSI SO SE IMELI LEPO.

NEŽA FRAS, 1. A

EMA SE JE DRSALA IN SE IMELA LEPO. NEŽA 
JE NAREDILA SNEŽAKA IZ PETIH KEP. EVA SE JE 
VRGLA V SNEG IN NAREDILA ANGELČKA.

KLARA SUŽNIK, 1. A

ZUNAJ JE SNEŽILO. SARA SE JE DRSALA. 
AJDA JE NAREDILA SNEŽAKA. ANJA SE JE VR-
GLA V SNEG. LUKA SE JE SANKAL. SARA JE IME-
LA ŠAL.

LIZA STERGAR, 1. A

LIA SE JE DRSALA IN SI PREPEVALA PESEM. 
PENELOPE SI JE NAREDILA SNEŽAKA. ZALIKA 
SE JE VRGLA V SNEG. LUKA SE JE SANKAL. ZU-
NAJ JE SNEŽILO.

ZOJA POTOČNIK, 1. A

LIJA SE JE DRSALA. ZOJA JE NAREDILA SNE-
ŽAKA. NEŽA SE JE VRGLA V SNEG. KIAL SE JE 
SANKAL. VSI SO IMELI ŠALE. VSI SO IMELI RDE-
ČA LIČKA.

EVA DAKS, 1. A

ANA SE JE DRSALA. EMA JE DELALA SNEŽA-
KA. NAJA SE JE IGRALA. ANŽE SE JE SANKAL. 
SNEŽAK JE IMEL ZA NOS KORENJE. NA KAPI JE 
COF, NA PULOVERJU PA VZORCI. OTROCI SO 

SE IMELI LEPO.
PABLO KAPUN, 1. A

ANA SE JE DRSALA. NEŽA JE DELALA SNE-
ŽAKA. JURE SE JE SANKAL. LIJA JE DELALA AN-
GELČKA. IMELI SO SE LEPO. IMELI SO RDEČA 
LIČKA.

JAŠA VRČKO, 1. A

P PRIPOVEDKA

PETELIN PUTKE PELJE PO POTI PROTI PO-
TOKU. PO POTOKU POČASI PLAVA POSUŠENA 
PALICA. PA PRIDE PETER, PA PALICO POBERE. 
POTEM POHITI PROTI PEKARNI PO PECIVO. 
PETER POJE PECIVO. POTEM POZDRAVI PEKA. 
PA POŽVIŽGA PSU PIKIJU. PA PRIDE PO PO-
SLADEK. POTEM POHITITA PROTI POHORJU. 
PETER POPIJE PEPSI. PRIČNETA POSKAKOVATI 
PO PRSTIH. PA POGLEDATA PUNČKO PIJO, PE-
TROVO PRIJATELJICO. PA POKLIČETA: »PA PA, 
PIJA.«

LIJA KRAMBERGER, 2. A

Čarobna rokavica

Pred davnimi časi je živel pek. Imel je tri rokavice. 
Ena je bila čarobna. Z njo si vedel naredit vse, kar si 
si želel. Nekega dne je v pekarno prišel star gospod 
in rekel, naj mu prosim speče torto. Ker ima njegova 
vnukinja rojstni dan. Stari gospod je rekel, da je rdeča 
rokavica čarobna. In da z njo znaš vse narediti. Samo 
rečeš: »Čarobna rokavica, pomagaj mi!« Z njo je pek 
pekel v pekarni. To so tudi napisali v časopis. Nekega 
dne je to prebral kuhar. Hotel je veliko denarja in da 

Tia Toplak, 1. a Paskal Rojko, 1. a Neža Fras, 1. a



stran 5

28. februar 2019LITERARNE STRANI

bi dobil še več denarja, je hotel rokavico. Neko večer 
je kuhar prišel k peku domov, da bi ukradel rokavico. 
Pek se je zbudil in videl kuharja. Vzel je rokavico in 
naredil pito z veliko preveč soli. Slano pito je vrgel ku-
harju v obraz. Kuhar je odšel in se ni vračal. Pek je do 
konca svojih dni pekel s čarobno rokavico.

Simona Tašner, 4. b

Čarobno pisalo

Nekoč je živela stara ženica. Pisala je zelo zanimi-
ve pravljice. Rada je hodila v knjižnico. Tam je bivala 
čarobna vila. Dala ji je pisalo. To je bilo čarobno. Tri-
je dečki so se spraševali, kako lahko pravljico napiše 
tako hitro in zanimivo. Nekega dne so videli čarobno 
vilo. Vprašali so vilo, če ona pomaga pisati stari ženici 
pravljice. Vila jim je povedala, da ji je dala čarobno 
pisalo. Fantje so želeli to pisalo ukrasti, razen najmlaj-
šega. Vila je prvemu preprečila, da bi ga dobil tako, da 
ga je uspavala. Tudi drugemu je naredila isto. Zbudila 
se bosta, ko bo stara ženica umrla. Tretjemu je rekla, 
da dobi čarobno pisalo, ko bo stara ženica umrla. In 
res najmlajšemu je dala stara ženica pisalo. Druga dva 
pa sta se zbudila. Bila sta razočarana, da nista dobila 
pisala, a so vseeno živeli srečno do konca svojih dni. 
Stara ženica pa je bila ponosna na najmlajšega fanta. 
In tudi njegove zgodbe so bile tako zanimive.

Neja Ditner, 4. b

Čarobna deteljica

Nekoč pred davnimi časi je živel fant, ki je v go-
rah pasel koze. Vsak dan je hodil s kozami v gore. Ob 
večeru je s kozami odšel do potočka. Fant je pil in se 
umil. Zjutraj pa je šel na pašo. Bil mu je dolgčas, zato 
se je odločil, da gre iskat štiriperesno deteljico. Iskal 
jo je, a je ni našel. Nakar se je nekaj svetlikalo v tra-
vi, bila je svetleča štiriperesna deteljica. Mislil je, da je 
čarobna, zato ji je rekel: »Želim si, da bi imel mlinček 
na vodo.« Obrnil se je proti potočku in videl mlinček, 
kako žlobudri na vodi. Potem se je odločil, da bo si 

zaželel nekaj za družino in je rekel: »Želim si veliko 
hrane, vode in vina.« Čez nekaj časa je odšel domov. 
Očeta je vprašal, če so dobili kaj hrane in vina. Oče 
je pritrdil. »Vem, zakaj smo tako bogati s hrano. Ta 
čarobna deteljica nam je to pričarala. Vidiš česa je 
zmožna. Sedaj lahko celi vasici pričaramo veselje in 
pogostitev,« je vzkliknil fant.

Nino Knezar, 4. b
 

Mala morska deklica

Pred davnimi časi je v širnem oceanu živel maj-
hen turkizno zelen delfin s svojo družino. Nobeden 
ga ni maral, ker je bil nenavadne barve. Tudi njegova 
družina ne. Nekega dne so delfinčka poslali od doma. 
Taval je po morju, ne da bi vedel, kam gre. Ko je tako 
nekaj časa plaval, je naletel na morsko deklico. Ona 
se je ustavila pri njem in ga ogovorila. Vprašala ga je, 
kam je namenjen. Delfinček ji je povedal vso zgodbo. 
Morska deklica je bila tudi izgnana, ker je imela ma-
vrični rep. »Ali bi bila prijatelja in skupaj nadaljevala 
pot?« ga je vprašala. In on je privolil. Tako sta plavala 
nekaj ur, nato sta zagledala veliko kraljestvo, zgrajeno 
iz mavričnih školjk in biserov. Potrkala sta na vrata. 
Čakala sta in čakala, a noben jima ni odprl, zato sta 
vstopila. Ko sta vstopila, so na tleh ležale blazine ter 
mizica. Malo naprej je bila kuhinja, nato pa stopnice, 
ki so vodile navzgor v sobe. Ko sta priplavala v eno od 
njih, sta na postelji zagledala zlobno čarovnico. Že-
lela sta oditi, pa sta se stražarja ravno prebudila in ju 
ustavila. Dali so ju v ječo pod kraljestvom. Tam sta 
bila zaprta že dolgo časa. Morska deklica se je spo-
mnila na čarobni prah, ki ji ga je podarila mama, ko je 
umrla. S tem čarobnim prahom se lahko pomanjšaš. 
Pomanjšala sta se in odšla iz ječe. Zlobne čarovnice ta-
krat ni bilo doma, bila sta le dva stražarja. Na njiju sta 
potresla malo prahu in že sta bila majhna kot palec. 
Stražarja sta poklicala čarovnico in ona je nemudoma 
prišla. Morska deklica in delfinček sta jo zaprla v nje-
no ječo. Potem sta živela srečno do konca svojih dni.

Mija Marušič, 5. a

Enej Kramberger, 6. a Nina Bezjak, 6. a
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Postopek izdelave sladoleda

Osnovne sestavine, ki jih potrebujemo za sladoled, 
so: mleko, voda, sladka smetana in sladkor. Sladkorja 
mora biti ravno prav, saj če ga je preveč, je sladoled 
presladek in se topi, če pa je v sladoledu premalo slad-
korja, pa je sladoled trd.

Pripomočki za izdelavo sladoleda so: stroj za izde-
lavo sladoleda, posoda oz. skleda za shranjevanje sla-
doleda, metlica za mešanje, globoka posoda oz. koza-
rec za merjenje tekočine, žlica za zajemanje sladoleda 
ter strgalo namenjeno za oblikovanje sladoleda.

Najprej v posebnem stroju za sladoled zmešamo 
in rahlo zavremo sladko smetano in mleko, v posodi 
pa zmešamo sladkor in vodo. Zmes sladkorja in vode 
vlijemo v stroj k mleku in smetani, ko se vse skupaj 
dobro premeša, dobimo navaden sladoled, ki še nima 
okusa.

Moj najljubši sladoled je piškotek oz. keks. Danes 
vam bom opisala, kako dobimo ta sladoled. 

K zmesi mleka in smetane dodamo vanilijo in tako 
najprej dobimo vanilijev sladoled.

K vanilijevem sladoledu dodamo nadrobljene pi-
škote in tako dobimo piškotek.

Poznamo veliko vrst sladoleda. Največ pojemo 
čokoladnega in mangovega sladoleda. Obstaja pa tudi 
sladoled z okusom fižola in hot doga.

Kot zanimivost pa vam lahko povem, da največ 
sladoleda v enem letu pojedo v Novi Zelandiji, in sicer 
kar 23 litrov na osebo. V Sloveniji ga pojemo v enem 
letu le 4 litre na osebo.

Maša Čuček, 8. a

To niso pesmi za
otroke ali kako se dela otroke 

Predstavila bom pesniško zbirko s naslovom To 
niso pesmi za otroke ali kako se dela otroke. Napisala 
jo je pesnica Saša Vegri. Izšla je v Ljubljani leta 1983 
v zbirki Cicibanova knjižnica. Knjigo je ilustriral in 
opremil Kostja Gatnik. Izdala pa jo je založba Mla-
dinska knjiga.

Na začetku knjige je avtorica zapisala zahvalo in 
posvetilo. Nato sledi uvod v knjigo, kjer je avtorica 
razmišljala o tem, kdo so otroci in kdo odrasli. Priza-
deva si za mir in nenasilje nad otroci, saj so vsi otroci 
pametni, radovedni, zvedavi in živi ali kakor jih sama 
poimenuje so sami Anštajni in Cvajštajni.

V zbirki je 30 pesmi, namenjenih otrokom in mla-
dini. Vendar so k branju vabljeni tudi starejši. Vsaka 
pesem ima naslov, ki sovpada k vsebini pesmi. Zraven 
pesmi je občasno napisana tudi kakšna misel ali vpra-
šanje. Tudi nekateri naslovi so zapisani kot vprašanje. 
Pesmi Prijatelj, Kaj vse diši?, Joj, zakaj sestre živijo in 
Joj, zakaj bratje živijo smo spoznali že v nižjih razre-
dih. Druge pesmi, ki so me pritegnile po naslovu, so: 

Tiste male bučke štručke, Sladki sateliti, »Jebenti« reče 
mulc, Kaj delajo ritke? in še mnoge druge. Torej go-
vorijo predvsem o družinskih težavah, prijateljstvu in 
majhnih otrocih oz. dojenčkih. V pesmih največkrat 
zasledimo veselo in razigrano razpoloženje. Najdemo 
pa lahko lirske in epske pesmi. 

Pesem, ki mi je bila najbolj všeč, ima naslov Kaj 
so strasti? 

Pesem je sestavljena iz ene dolge kitice. Pesniški 
subjekt je dodal tudi pet govorniških vprašanj, kjer 
sprašuje, kaj so sploh strasti. Pesem je izrazito lirska, 
saj govori o čustvih. V našem primeru je to strast. 
Strast je v resnici zelo močno čustvo, ki je težko ob-
vladljivo z voljo in razumom. Včasih tega čustva niti 
ne želimo priznati. Kadar pa strast ni več tako močna, 
smo morda postali modrejši in jo znamo pravilno ob-
vladovati. Strasti imamo vsi ljudje, nekateri jih morda 
samo bolje skrivajo. 

Pesem nima veliko rimanih dvojic, le eno izrazito 
modrost-mladost. Razpoloženje je veselo in živahno. 
Na naslednji strani je tudi ilustracija, ki ponazarja 
dečka, ki skače čez potok. Zasledimo lahko tudi nekaj 
stilnih sredstev. Največ je okrasnih pridevkov: čudne 
reči, čuden mir, veliki plamen in vsa moč. V pesmi 
je tudi nekaj metafor, npr. »Modrost je naredila most 
tam, kjer mladost skače čez potok.« 

Na koncu knjige je napisana tudi spremna beseda. 
Napisal jo je pesnik Niko Grafenauer. V njej hvali pe-
sničino delo in vabi k branju tako mlade kor starejše 
bralce, saj bi jih to lahko zelo dobro povezalo in jih 
pripeljalo k razmisleku o prebranem.

Zelo zanimiv se mi je zdel naslov pesniške zbirke. 
Kajti mladostnikom in otrokom se zdijo najbolj zani-
mive oz. mamljive tiste stvari, ki so prepovedane in 
neprimerne za nas. Zato sem mi zdi zelo zabaven na-
slov, prepričana sem, da ni zamikal samo mene. Ven-
dar me pesmi osebno niso preveč prepričale. Zdi se 
mi, da so bolj namenjene otrokom kot mladostnikom

Dora Egghart, 9. a
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Kaj počne specialni pedagog na osnovni šoli? 
Na kratko predstavite svoje delo.

Specialni in rehabilitacijski pedagog na osnovni 
šoli nudi strokovno pomoč otrokom, ki so vključeni 
v redne oblike vzgoje in izobraževanja. Prav tako nudi 
pomoč otrokom s težavami v razvoju in pri učenju v 
vrtcu. Naloge specialnega in rehabilitacijskega peda-
goga pa zajemajo neposredno delo z otrokom, izde-
lavo diagnostične ocene, pripravo individualiziranega 
programa, sodelovanje z učitelji, s strokovnimi delav-
ci, s starši in z zunanjimi strokovnimi institucijami 
idr.

Katero fakulteto je potrebno dokončati, da si 
pridobiš poklic specialni pedagog?

Po opravljeni osnovni šoli in štiriletni srednji šoli 
(gimnaziji), katero zaključiš z maturo, se vpišeš na 
Pedagoško fakulteto v Ljubljani (v Mariboru namreč 
programa še zmeraj ne razpisujejo), smer specialna in 
rehabilitacijska pedagogika. Po opravljenem študiju, 
ki se konča z zagovorom diplomskega projekta, pri-
dobiš naziv profesor/-ica specialne in rehabilitacijske 
pedagogike.

Kakšne so možnosti za zaposlitev po končanem 
študiju?

Možnosti za zaposlitev so zaenkrat dobre. Od 
leta 2000, odkar je Državni zbor Republike Slovenije 
prvič sprejel Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, se proces inkluzije, tj. vključevanja otrok 
s posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in izo-
braževanja, intenzivno izvaja. To pomeni, da je večina 
otrok, ki so bili v preteklosti nameščeni v prilagojene 
ali posebne oblike VIZ, zdaj vključena v redni osnov-
nošolski program, ob tem pa upravičena do prilago-

jenega izvajanja in dodatne strokovne pomoči, ki jo 
večinoma izvajamo specialni in rehabilitacijski peda-
gogi oz. defektologi (naziv se je pred leti zaradi slab-
šalnega prizvoka iz defektolog spremenil v specialni 
in rehabilitacijski pedagog, pomen pa je popolnoma 
enak). Iz tega sledi, da je potreba po kadru še zmeraj 
velika.

Zakaj ste se odločili za ta poklic?
Sama sem kot gimnazijka, pa tudi kasneje kot 

študentka, opravljala številna prostovoljna dela. Med 
drugim sem v 3. letniku srednje šole nudila pomoč 
dečku, ki je bival v Domu Antona Skale in obiskoval 
Osnovno šolo Gustava Šiliha Maribor. Z dečkom sva 
se odlično ujela, takrat sem se tudi prvič seznanila z 
defektologi, s katerimi sem sodelovala, in od tistega 
časa dalje sem zagotovo vedela, kaj želim v življenju 
početi. 

Ima opravljanje tega poklica kakšne prednosti, 
zanimivosti?

Vsak poklic ima svoje prednosti in pomanjkljivo-
sti. Kadar prevladujejo prve, veš, da si na pravem me-
stu. Osebno zelo rada delam z ljudmi, všeč mi je sama 
dinamika dela, rada sem aktivna in ves čas “v pogo-
nu”. Ker se z učenci večinoma srečujem v individual-
nih pogojih, torej prihajajo k meni posamezno, lahko 
vsakemu posebej prilagodim pristope, načine, metode 
in oblike dela; to je recimo zanimivost oziroma neke 
vrste svoboda, ki meni osebno veliko pomeni. 

Komu priporočate izbiro tega poklica?
Izbiro tega poklica priporočam tistim, ki radi de-

lajo z ljudmi, imajo radi otroke, sprejemajo in spoštu-
jejo razlike med ljudmi, radi pomagajo, nimajo težav 
z vživljanjem v kožo drugega, radi sodelujejo, se ves 
čas izobražujejo in jih ni strah izzivov, ki jih dandanes 
s sabo prinaša pedagoški poklic. 

Kako se počutite na naši šoli?
Na OŠ Voličina se počutim odlično; kolektiv je 

zelo prijazen in strokoven, vsi zelo dobro sodelujemo, 
zato so vzdušje in odnosi zelo prijetni. Šola sama pa 
tudi prostorsko nudi odlične pogoje za vzgojo in izo-
braževanje, je zelo sodobno opremljena in sledi vsem 
trendom.

Vam je ljubše delo z mlajšimi ali s starejšimi 
otroci?

Moje poslanstvo je vsekakor delo z ljudmi, v tem 
uživam in starost pri tem ne igra nobene vloge. Res pa 
je, da se vsak človek z nekaterimi karakterno ujame 
bolj in z drugimi manj. Sama se hitreje ujamem z ži-
vahnimi učenci, mi pa zato tisti bolj zadržani predsta-
vljajo večji izziv, izzive imam pa tudi rada.

Julija Sirk in Dora Egghart, 9. a

INTERVJU

Intervju s specialno pedagoginjo Anuško Peran
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STRAN V TUJEM JEZIKU

Meine Familie

Ich heiße Anže.
Ich komme aus Slowenien. Ich wohne in Sv. Troji-

ca. Ich bin neun Jahre alt. Ich besuche die Grundschu-
le in Voličina, vierte Klasse. Meine Klassenlehrerin ist 
Mojca Vogrin Pivljakovič. Ich habe einen Bruder. Er 
ist Filip. Meine Mutti ist Mirica. Mein Vater ist Aleš.

Wir sind eine glückliche Familie.
Anže Majer, 4. b

Meine Familie

Hallo, ich bin Lara. Ich bin zwölf Jahre alt und ich 
wohne in Voličina. Ich bin am sechsten Juli zweita-
usend sechs geboren. Mein Horoskop Sternzeichen 
ist Krebs. Ich bin klein und freundlich. Ich habe zwei 
schöne Katzen. Ich trage einen roten Pullover und 
eine schwarze Hose.

In unserer Familie sind Mutter, Vater, Bruder und 
ich. Meine Mutter Zofka und Mein Vater Silvo sind 
meine Eltern. Meine Mutter ist neunundvierzig und 
mein Vater zweiundfünfzig Jahre alt.

Mein Bruder heißt Timi. Er ist in der zweiten 
Klasse der Computer Schule. Er interessiert sich für 
Programmierung. Mein Bruder ist der Sohn von mei-
ner Mutter.

Mein Vater hat eine Schwester. Sie heißt Anita. Ihr 
Ehemann heißt Borut. Sie haben zwei Söhne Jakob 
und Urban. Jakob und Urban sind meine Cousins.

Meine Mutter hat eine Schwester Marjana und 
einen Bruder Jožek. Die Schwester meiner Mutter ist 
meine Tante. Der Ehemann von meiner Tante hat ei-
nen kleinen Hund Bambi. 

Der Sohn von Meiner Tante ist mein Cousin und 
der Neffe von meiner Mutter. Er heißt Rok, ist neu-
nundzwanzig Jahre alt und lebt in Tschechien.

Wir sind sehr glücklich.
Lara Lešnik, 7. a

Meine Familie

Ich bin Tijana. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich habe 
braune Haare und Augen. Ich wohne in Voličina und 
ich komme aus Slowenien. Ich habe Geburtstag am 
zweiundzwanzigsten September. Ich trage eine sch-
warze Hose und einen grauen Pullover.

Ich habe einen Bruder. Er heißt Andrej und er ist 
sechsundzwanzig Jahre alt. Die Frau von meinem Va-
ter ist meine Mutter. Sie heißt Nina und sie ist fünfzig 
Jahre alt. Sie hat zwei Kinder.

Der Sohn von meiner Oma ist mein Vater. Er heißt 
Boris und er ist einundfünfzig Jahre alt. Er ist Lehrer 
in Razvanje.

 Die Mutter von meinem Vater ist meine Oma 
Adela. Sie ist siebenundsiebzig Jahre alt und sie wohnt 

in Lendava. 
Die Mutter von meiner Mutter ist meine Oma. 

Sie heißt Zinka und sie ist einundsiebzig Jahre alt. Sie 
kann schön zeichnen. Der Ehemann von meiner Oma 
ist mein Opa. Er mag Tiere. 

Das ist meine Familie.
Tijana Györköš, 7. a

Mein Tagesablauf  

Mein Name ist Dennis und ich bin 14 Jahre alt. 
Ich stehe jeden Morgen um 7:00 Uhr auf. Dann 

esse ich zum Frühstück und putze mir die Zähne. 
Dann ziehe ich mich an und gehe in die Schule. Die 
erste Stunde beginnt um 7:40. Um 10:05 habe ich das 
Pausenbrot. Die Pause endet um 10.25. Dann dauert 
der Unterricht bis 12:50. Um 12:50 habe ich dann 
das Mittagessen. Um 15:00 endet für mich dann der 
Unterricht. Wenn ich zu Hause komme, mache ich 
erst meine Hausaufgaben, lerne, und bereite mich 
für den nächsten Tag. Wenn ich alles mache, dann 
habe ich meine Freizeit. In meiner Freizeit spiele ich 
Fußball oder Basketball. Über das Wochenende gehe 
ich manchmal mit meiner Familie in ein Restaurant. 
Da nehmen wir Platz und bestellen. Der Kellner be-
dient uns. Er fragt, was wir trinken wollen. Ich und 
mein Bruder nehmen eine Cola, mein Papa nimmt 
ein Kaffee und meine Mama nimmt eine Limonade. 
Wir essen Spaghetti. Dann zahlen wir und gehen nach 
Hause. Zu Hause putze ich mir die Zähne und dusche 
mich. Ich schaue noch schnell, ob ich alles für den 
nächsten Tag habe. Ich sehe noch ein bisschen fern 
und dann gehe ich schlafen.

Das ist mein Tag. 
Dennis Polič, 8. a

Mein Tagesablauf

Ich bin Manja. Ich bin dreizehn Jahre alt.
Am Mittwoch stehe ich um sieben Uhr auf. Ich 

putze mir die Zähne, kämme mich und ich habe das 
Frühstück. Ich esse Brötchen mit Marmelade und 
trinke Tee. Dann fährt mich meine Mutter in die Sc-
hule. In der Schule habe ich Physik, Chemie, Engli-
sch, Technologie und Sport. In der Schule haben wir 
auch Pausenbrot und Mittagessen. Zum Pausenbrot 
essen wir Brot mit Marmelade und Butter und trin-
ken Tee oder Milch. Und wir essen auch Obst. Zum 
Mittagessen essen wir Suppe, Fleisch mit Kartoffeln 
und Blattsalat. Um drei Uhr fahre ich mit dem Bus 
nach Hause. Zu Hause mache ich Hausaufgaben. Ich 
lerne, lese und sehe fern. Um sechs Uhr habe ich Hip-
Hop. Um sieben Uhr dusche ich mich und ich esse 
das Abendessen. Um zehn Uhr gehe ich schlafen. 

Das ist mein Tag.
Manja Kurnik, 8. a
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Še lani dva sta to razreda bila, 4. a in b,
letos skupaj v šolske klopi sedla sta, to 5. a je, se ve. 

Pisana smo druščina otrok, 
veseli skačemo naokrog. 

Med nami gimnastičarke gibčne se podijo, 
fantje nogometaši komaj jih ulovijo. 

Eni na bobne igrajo, drugi plavajo, plezajo ali kar okoli hiše divjajo.
Ko se twirling palica v zraku vrti, se naš dečko na tatamiju bori.

V 5. razredu je vsak dan zanimivo, veselo in igrivo.
Bili smo že v šoli v naravi, vsak dan na drugi športni zabavi. 

Smučamo, drsamo, sankamo, samo da je adrenalin,
to za naše zdravje je pravi vitamin. 

Pridno se učimo, nalogo hitro naredimo, 
res je hudo, če jo pozabimo. 

Čeprav učiteljica rada nas ima, vsak dan isto pridigo poda: 
»Učite se zase, za življenje,

človek toliko velja, kakšno srce ima.«

5. a se predstavi

Luka v matematiki zmaga, slovenščina pa ga ne mara. Žan rad na golu stoji in vsako žogo v gol dobi. Valentina je 
pridna mravlja, ker vse pospravlja, nogomet igra, a matematike ne zna. Nejc se za žogo podi, ko jo dobi, pa cvek 
dobi. Angelika žogo ustreli in si dobre ocene želi. Teo skače in se za žogo podi, a le redko jo dobi. Enej se veliko 
smeji ter se na igrišču za žogo bori. Matic se za žogo podi in same petke lovi, potem pa žogo razstreli. Zoja se uči, 
da ji na koncu zmanjka moči. Aljaž Vodan se za žogo podi in z levico golmanu risanke naredi. Ko Rok enko dobi, 
se mama nanj jezi. Aljaž Sužnik se za žogo podi, včasih kakšno štirko dobi. Gašper Slanič se čez hrib kotali, ker 
čas za učenje lovi. Lin se za žogo podi, ampak vedno gol zgreši. Nino včasih petke dobi in takrat se veseli. Alex pico 
naredi, potem pa še petko dobi. Jan računalniške igre igra, zato v šoli malo zna. Ajda odlično riše, a pri matematiki 
nič ne piše. Amadej na računalnik hitro piše, a v zvezek nič ne zapiše. Špeli likovna gre, a pri matematiki nič ne 
ve. Nina pri likovni petke dobiva, pri matematiki pa je kot oliva. Gašper Urbanc Rubikovo kocko vrti, na domače 
naloge pa pozabi. Nika je v šoli tiha, ko pa poje, se ji smeje. Nil, Žak in Filip naloge niso naredili, zato jih bomo 
samo omenili.

6. a se predstavi
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NAŠI NAJMLAJŠI

Snežinke pozimi

Pošiljamo vam lep pomladno-zimski pozdrav iz 
naše igralnice Snežink, kjer smo »doma« najmlajši 
otroci. V zimskim mesecih je k nam prišlo kar nekaj 
novih snežink, tako da je naša skupinica polna veselih, 

razigranih, radovednih otrok. Kljub temu da letošnja 
zima ni prinesla veliko snega, je pri nas vedno pestro 
in zanimivo. Kar poglejte nas ...

Snežinke

Nekaj snega nam je le uspelo pretihotapiti v vrtec. Skupaj z Zvezdicami smo poslušali pravljico o Palčku 
Pohajalčku, ki nam jo je pripovedovala babica Zima.

Priprave na pustovanje, letos bomo kar snežinke. Naš prvi nastop na otroški prireditvi ob kulturnem 
prazniku. Zapeli smo pesmico Jaz sem snežak.

Za valentinovo vam pošiljamo zaljubljene pikapoloni-
ce. Imejte se radi.

Ko se ptički ženijo, se mi na sprehod odpravimo.



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

servis@mursec.eu
www.servis-mursec.si

Tel.: 041 687 765
Tel.: 041 547 189 

Faks: 02 729 26 67

Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7

2230 Lenart

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.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart

Tel.: 041 650 488

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

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814
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MESO IN MESNI IZDELKI

Stevan Babič
d.o.o.

KLJUČAVNIČARSTVO

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

Janko LORBER s.p.

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

Agro zavarovalna agencija d.o.o.
Titova cesta 63, 2000 Maribor

tel.: 031 393 668, e-pošta: info@aza.si

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

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

Živinoreja, poljedelstvo Lenart d.o.o.
Šetarova 21

2230 Lenart v Slovenskih goricah

www.zipo.si
info@zipo.si

tel.: 02 720 07 80
fax: 02 720 07 86

SLIKOPLESKARSTVO IN SPLOŠNA GRADBENA DELA

Branko Goričan s. p.
Placar 11 b

2253 Destrnik

tel.: 02 761 00 34
GSM: 041 688 317

branko.gorican@siol.net
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Lara Matjašič, 1. aLuka Poš Šuman, 6. a

Galerija

V novembru 2018 smo izdali jubilejno 200. številko šolskega glasila Šolarček. Prva številka Šolarčka je izšla decembra 1998. S ponosom poudarjamo, 
da je izdajanje šolskega glasila Šolarček posebnost OŠ Voličina. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu, razen julija in avgusta, ko so počitnice. 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 – upokojeni 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. Sponzorje smo k izdajanju Šolarčka prvič povabili v šolskem letu 2000/01. Od tega šolskega leta je glasilo za vse prejemnike brez-
plačno. V šolskem letu 2001/02 ste prvič sodelovali s prostovoljnimi prispevki tudi starši donatorji iz šole. Ob priključitvi enot vrtca k šoli v šolskem 
letu 2004/05 pa sodelujete še starši donatorji iz vrtca. Od šolskega leta 2000/01 do vključno šolskega leta 2018/19 smo v šolskem skladu skupno zbrali 
več kot 178.000,00 € sredstev. V imenu učencev in učiteljev se šola iskreno ter od srca zahvaljuje vsem staršem donatorjem in sponzorjem, ki ste ali 
še sodelujete v zelo uspešni in pomembni zgodbi izdajanja šolskega glasila Šolarček. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem piscem prispevkov in 
učiteljem mentorjem, ki jih k pisanju vzpodbujate. Posebno zahvalo si zasluži računalničar šole in učitelj, Dani Sajtl, ki Šolarčka oblikuje in pripravi 
za tisk. Po njegovi zaslugi izhaja Šolarček od 52. številke (januar 2004) v e-obliki in je dostopen na spletni strani šole www.os-volicina.si/solarcek.

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Klara Petek, Nika Pšajd, Neja Hadžiselimović, Dora Egghart, Julija Sirk, Klara Matjašič, Larisa Roškar, mento-
rica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl.

OŠ Voličina ima v začetku šolskega leta vpisanih 228 učencev v 11 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Organizirane imamo 4 sku-
pine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 67 ur na teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 80 otrok, ki so razporejeni v 5 skupin. Strokovni 
delavci se bomo tudi v tem šolskem letu trudili, da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Ravnatelj mag. Anton Goznik.

Tel.: 041 642 596       
www.dekor-halozan.si

REKLAME - TISK trgovine

www.mizarstvo-rajsp.si


