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Obisk Mariboxa
 

Učenci 1. VIO so obiskali Maribox, kjer so si ogle-
dali risanko Korgi: kraljevski kuža z velikim srcem. 
Uživali so v dogodivščinah malega in pogumnega 
kužka Rexa. Med ogledom so si polnili trebuščke s 
popcornom. Preden so se vrnili v Voličino, so se spre-
hodili po Lentu in v Dravi občudovali labode, ki so 
se razkazovali v vsej svoji lepoti. Pomladni sprehod je 
vsem dobro del.

Učenci 1. VIO

Mladi zeliščarji poročajo

V četrtek, 28. 3. 2019, smo imeli učenci 3. in 4. 
razreda zeliščarski krožek. Najprej smo se razdelili v 2 
skupini. Potem smo si umili roke in pričeli z delom.

Naša skupina se je najprej lotila peke ptičkov, zato 

bom predstavila, kako smo to počeli. Potrebovali smo 
testo, iz katerega smo jih oblikovali. Naši teti zeliščar-
ki, naši pomočnici pri delu, sta nam zaupali recept. 
Za testo potrebujemo 1/2 kg mešane moke, 1 zavitek 
suhega kvasa, 2 decilitra mleka, 2 rumenjaka, 5 deka-
gramov masla, ščep soli, 2 vanili sladkorja, 50 gramov 
sladkorja. Potem zamesimo vse sestavine in naredi-
mo testo. Pustimo ga počivati pol ure. Da je bilo testa 
za vse dovolj, smo si ga najprej razdelili in iz njega 
naredili kroglice. Iz njih pa svaljke, ki smo jih potem 
rahlo in previdno zavozlali v obliko ptička. Ta del je 
bil najtežji. Potem smo jih po želji lahko potresli s 
sladkorjem in jih odnesli v gospodinjsko učilnico v 
pečico ogreto na 200 stopinj Celzija. Da so bili pečeni, 

je trajalo od 18 do 20 minut. Med peko smo jih skrbno 
preverjali, da jih ne bi preveč zapekli. 

Med hlajenjem se je naša skupina lotila druge na-
loge. Lotili smo se izdelave mazila za ustnice. Pri tem 
smo uporabili manj znane sestavine. Balzam je bil na-
rejen iz kokosovega, mandljevega in ricinusovega olja, 
kakavovega masla, voska in medu. Pri tem smo se tudi 
učili, kako je koristno, če znamo dobro brati. Čakal 
nas je namreč recept in sestavine. Naša naloga je bila, 
da čimbolj samostojno pripravimo domačo »labelo«. 
Seveda nam je uspelo, saj sta nam teti zeliščarki po-
magali.

Ptički so se ohladili in tisti, ki so komaj čakali, 
da se ohladijo, so jih lahko pred odhodom poskusili. 
Drugi pa smo pa si jih lepo zavili in jih skupaj z mazi-
lom nesli domov. Imeli smo se lepo.

Maja Daks in Nika Homec, 4. a

AKTUALNO
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SOBOTNO DOPOLDNE

ALEN SE JE ZBUDIL. UMIL SI JE ZOBE. OD-
PRAVIL SE JE NA ZAJTRK. MAMA IN ATA STA 
ODLOČILA, DA SE GREDO KOPAT. LEPO SO SE 
IMELI. ALEN JE S SEBOJ VZEL MEDVEDKA. BIL 
JE SREČEN. TUDI OČKA IN MAMICA STA BILA 
VESELA.

TINKARA KOCBEK, 1. A

ANDRAŽ SE JE ZBUDIL OB OSMIH. ODŠEL 
JE V KOPALNICO. KO SI JEUMIL ZOBE, JE ŠEL V 
KUHINJO. ZA ZAJTRK JE JEDEL ČOKOLINO. PO 
ZAJTRKU SO ŠLI NA KOPALIŠČE. KO SO PRISPE-
LI, SO KUPILI VSTOPNICE. POTEM SO SE ŠLI KO-
PAT. IMELI SO SE LEPO.

EVA DAKS, 1. A

ANDRAŽ VSTANE OB OSMI URI. V KOPAL-
NICI SE UMIJE. V KUHINJI IMA ZAJTRK. JE KO-
SMIČE IN MLEKO. Z AVTOM SE ODPELJEJO NA 
BAZEN. TAM KUPIJO VSTOPNICE IN SE GREDO 
KOPAT. IGRAJO SE V VODI.

JAŠA VRČKO, 1. A

PETER JE ŠE SPAL. DOLGO JE LAHKO SPAL, 
SAJ JE BILA SOBOTA. KO SE JE ZBUDIL, SI JE ŠEL 
UMIT ZOBE. ŠEL JE NA ZAJTRK. PRI MIZI STA 
GA ŽE ČAKALA MAMA JELKA IN OČE MIHA. 
PETER JE SEDEL K MIZI IN POJEDEL ZAJTRK. PO 
ZAJTRKU SE JE DRUŽINA Z AVTOM ODPRAVI-
LA NA BAZEN. PRI BLAGAJNI SO KUPILI KARTE. 
ODPRAVILI SO SE V BAZEN.

LIZA STERGAR, 1. A

LUKA SE ZBUDI IN GRE V KOPALNICO. UMI-
JE SI ZOBE. GRE NA ZAJTRK. KO VSI POJEDO, 
GREDO NA BAZEN. LUKA IMA ZRAVEN RO-
KAVČKE. TAM SO SI KUPILI BRISAČE. LUKA SI 
JE IZBRAL SVOJO NAJLJUBŠO. V BAZENU SO SE 
KOPALI. KO SO SE NAVELIČALI, SO ŠLI DOMOV.

NEŽA FRAS, 1. A

Narobe Trnuljčice

Nekoč sta živela kralj in kraljica. Želela sta si hčer-
ko. Dobila sta jo. Ime ji je bilo Trnuljčica. Tako je bila 
lepa, da sta priredila zabavo za njen rojstni dan. Po-
vabila sta vse v kraljestvu. Prišla je sraka in rekla, da 
ko bo stara sto trinajst let, se bo zbodla. Takoj za tem 
je odšla. Vsi so zaspali, razen kralja in kraljice. Ko je 
minilo sedem let, je prišla zlata žaba. Skočila je na 
okno. Poljubila je Trnuljčico. Žaba se je spremenila v 
čednega princa. Celo kraljestvo se je prebudilo in vsi 
so živeli do konca svojih dni.

Lan Pintar, 2. a

Nekoč sta živela kralj in kraljica, ki sta bila zlobna. 
Dobila sta hčerko, ki je bila prijazna. Nekega dne je 
kralj priredil zabavo in povabil štirinajst ljudi. Povabil 
je pet vil, pet princev in štiri viteze. Nekega dne je pri-
šel zloben škrat in rekel kralju, da bo njegova žena za 
trideset dni zaspala. Kralj ga je prosil, da tega ne stori. 
Obljubil je, da bo postal prijazen. Potem so srečno ži-
veli do konca svojih dni.

Taja Fistrovič, 2. a

Živela sta prijazna kraljica in kralj. Želela sta si 
otroka. Kraljica je šla na sprehod. Iz gozda je priska-
kljal zajec. Povedal je kraljici, da bo rodila punčko. 
Kraljica je dobila otroka, punčko, ki je bila zelo hu-
dobna. Zatem je postala prijazna. Ko se je rodila, je 
kralj namreč priredil zabavo. Na zabavo bi naj prišlo 
trinajst vil, a trinajsta ni mogla priti, ker ni bilo dovolj 
stolov. A ta vila se je hotela maščevati. In se tudi je. 
Ostale vile so deklici zaželele želje. Enajsta ji je zažele-
la srečo, dvanajsta ji je zaželela bogastvo. Ta, ki ni bila 
povabljena, je prišla v grad in rekla, da se bo pri osem-
najstih letih zbodla na trnu vrtnice in zaspala. Potem 
so začele okoli gradu rasti vrtnice. Bile so različnih 
barv. Imele so velike dišeče cvetove. Kralj in kraljica 
sta stopila na prag in ga nista mogla prestopiti brez, 
da bi jih pohodila. V sosednjem gradu je živel princ. 
Ko je zavohal vrtnice, je odprl vrata in sledil vonju do 
gradu. Ko se je Trnuljčica igrala na vrtu, je prišel ta 
princ na belem konju. Trnuljčica ga je zagledala in se 

LITERARNE STRANI
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takoj zaljubila vanj. Živela sta srečno do konca svojih 
dni.

Ela Zaveršnik Trojner, 2. a

K-zgodba

V kraju Korena sta kampirali dve deklici, Kaja in 
Karin. Mimo njunega šotora sta galopirala dva konja. 
Kaja je hotela do gospoda Karla, ker je njun dedek. 
Ko sta prišli, je Karel s kladivom popravljal kljuko na 
kuhinjskih vratih. 

Babica Karla je skuhala krompirjevo juho. Kaja in 
Karin sta lahko ostali na kosilu. Ko so se najedli, so 
odšli po gobe. Vzeli so košaro in odšli. V gozdu so 
srečali Kitajca, ki je prav tako pobiral gobe. Ko so se 
vrnili domov, je babica Karla ocvrla gobe. Kaja in Ka-
rin jih imata zelo radi. Šli sta do kokošnjaka po jajca. 
Karla je prav tako spekla krapec. 

Ta dan sta Kaja in Karin lepo preživeli. 
Zala Družovič, 4. a

P-zgodba

Policist je pogumno hodil naokoli. Na pošto so 
prejeli petsto pisem, ki jih je poštar Pavli moral razne-
sti. Ker se mu je mudilo, je vozil prehitro. 

Policist ga je ustavil in zahteval pošto. Na srečo je 
bil policist prijazen do poštarja. Mimo je prišla Pija s 
Pikijem ter lepo pozdravila policista. Odšla je do pri-
jateljice Paje, ki je živela v predmestju. Pri prijateljici 
Paji je pojedla polno piškotov. Ker jih je zmanjkalo, 
sta spekli nove.

Tako sta lepo preživeli petek. 
Maja Daks, 4. a

Ž-zgodba

Žan se je odločil, da gre k prijatelju Žigu. Žan je 
vprašal Žiga, kaj gresta delat. Žiga je dal predlog, da bi 
se lahko šla žogat. Žanu je bila zamisel všeč. Na poti 

do igrišča je Žan zagledal žolno, ki je pravkar našla že-
lod. Žan ga je pobral in si ga spravil v žep. Ko sta prišla 
do igrišča, si je Žiga nastavil žogo in Žanu zadel gol. 

Postala sta lačna in odšla domov. Na poti proti 
domu sta srečala avto, ki je peljal mimo njiju. Naen-
krat se je ustavil. Žan je šel pogledat, kaj se je zgodilo. 
Našel je žebelj in ga shranil v žep. 

Doma jima je mama že pripravila kosilo. Ko so se 
najedli, ju je mama vprašala, če gredo v živalski vrt. 
Odšli so. Tam so videli veliko živali. Najbolj všeč so 
jima bile želve in žirafe. 

Odpravili so se domov. Žan se je poslovil od Žiga 
in obljubil, da bosta to še večkrat ponovila. 

Aljaž Fras, 4. a

Čarobna knjiga

Nekoč je živel čarovnik, ki ni vedel, kaj bi nare-
dil, da bi navdušil svoje obiskovalce in oboževalce v 
njegovi čarovniški dvorani po imenu Čarovniška ek-
splozija pri čarovniku Ervinu. Dolgo je razmišljal, kaj 
novega si bi izmislil, najprej je mislil, da bi izvedel trik 
z ognjenim žongliranjem, a je ta trik naredil že pre-
večkrat. Naenkrat mu je nekaj šinilo v glavo in dobil 
je ekstra imenitno idejo. Ta ideja je bila knjiga. Toda 
ta knjiga ni bila katera koli knjiga, namreč iz navadne 
knjige je nastala čarobna knjiga, lebdela je in kadar si 
jo odprl, so iz nje skočile vse njegove čarovnije, ki jih 
je opravil. Ko je to pokazal svojim oboževalcem, so 
bili tako navdušeni, da je njihov župan članek objavil 
v časopisu in mu podaril nagrado. Tako se še čarovnik 
danes spominja, da je osvojil nagrado za čarovnika 
vseh časov.

Žan Arnuš, 4. b

Anica in materinski dan

Predstavila vam bom knjigo Anica in materinski 
dan, ki jo je zapisala Desa Muck.

V šoli so se pogovarjali o materinskem dnevu, ki je 
posvečen mamam. Učiteljica je povedala učencem, da 

LITERARNE STRANI
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bodo mamam naredili broške iz mavca. Ko je Anica 
to slišala, se je vstala in rekla, da si njena mama za-
služi več. Potem se je spomnila, da je v trgovini videla 
kristalne kozarce. Odločila se je, da jih kupi, vendar je 
kmalu ugotovila, da nima dovolj denarja. 

Naslednji dan, ko se je Anica zbudila, je zavohala 
čuden vonj. Seveda, to je bila čokolada, ki jo je kupila 
prejšnji dan. Bila je stopljena. 

Bila je zelo žalostna, saj ni imela darila za mamo.
Prijatelj Jakob ji je ponudil pomoč. Skupaj sta 

skuhala kosilo, posesala stanovanje in še veliko več. 
Kosilo se jima ni posrečilo, vendar je bila mama kljub 
temu zelo zadovoljna in srečna. 

Leni Oberlajt, 4. b

Z Veroniko na ples

Veronika rada
bi na ples odšla,
a vendar Veronika
plesati ne zna.
In tako se je odločila,
da se plesati bo naučila.

In potem, ojoj,
Veronika je želela
plesati z menoj.

Prišel je dan plesa.
Brrrr, mene že ves dan stresa.
Potem Veronika
v lepi obleki je prišla,
mene je strah plesati za oba.
Ampak potem sva plesala kot
da bi bila začarana.

Žan Arnuš, 4. b

Še danes se spomnim

Dan pred šestim rojstnim dnevom je moja teta 
prespala pri meni. Zjutraj sta me zbudili teta in moja 

mami ter mi zapeli vse najboljše. Uredila sem se in 
šele pri zajtrku sta mi povedali, da greva s teto v Mari-
bor po morskega prašička. Obula sem se in odpravili 
sva se proti avtu. Nekaj časa sva se peljali in prispeli 
v Maribor. Parkirali sva v garažni hiši v Europarku. 
Bila sem zelo neučakana, da bom dobila morskega 
prašička. Ko sva vstopili v Europark, sva se z dviga-
lom povzpeli v prvo nadstropje. Dvigalo se je ustavilo 
in naredili sva še nekaj korakov do trgovine s hišnimi 
ljubljenčki. Zagledala sem oddelek z morskimi prašič-
ki in hitro stekla tja. Samo na hitro sem pogledala in 
sem že vedela, kaj si bom izbrala. Prodajalki sem re-
kla, da si želim črno-rjavo samičko. Dala jo je v škatlo 
in me potem povprašala, kako ji bo ime. Hotela sem 
ji dati nekako nenavadno ime, a na koncu sem se od-
ločila, da bo Lola. S teto sva jo peljali domov. Doma 
jo je že čakala nova kletka, mene pa kosilo. Pojedla 
sem kosilo in jo potem vzela iz kletke in jo božala. Čez 
en teden je skotila dva mladiča, samičko in samčka, a 
morali smo ju odnesti v trgovino. Bila sem presrečna, 
da sem dobila morskega prašička.

Brina Bezjak, 5. a

Opis osebe

Opisala bom mojo mami. Mami je ime Veronika, 
piše se Balaj. Stara je 46 let. Je srednje postave, visoka 
je 162 cm. Ima svetle kratke lase, zelene oči in tanek 
nos. Rada nosi majhne uhane, ki pristajajo njenem 
podolgovatem obrazu. Po telesu ima veliko lepotnih 
pik. Največkrat nosi majico s kratkimi rokavi in kav-
bojke. Poleti si rada nadene lepe natikače.

Je zelo delavna, prijazna in nasmejana. Po poklicu 
je trgovka. Rada opravlja svoje delo. 

V prostem času rada hodi na sprehode in se igra 
z mano. Ima velik vrt, katerega z veseljem oskrbuje. 
Zelo rada tudi peče razna peciva. Speče najboljšo ore-
hovo potico in beli mlečni kruh.

Ima me zelo rada in jaz njo.
Maja Balaj, 4. a

LITERARNE STRANI

Ray Mulec in Maj Šiler, 5. aRok Belčić, 6. a
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Kaj počne vzgojiteljica v vrtcu? Na 
kratko predstavite svoje delo.

Vzgojiteljica predšolskih otrok skr-
bi za celostni razvoj na fizičnem, men-
talnem in čustvenem področju otroka. 
V sklopu svojih pristojnosti načrtuje in 
izvaja vzgojno-izobraževalno delo, ki 
obsega učenje, rutino, kot so higiena in 
prehranjevanje, in razvijanje psihomoto-
ričnih sposobnosti. Skladno s tem razvija 
pri otrocih samostojnost, radovednost, 
komunikacijo, zmožnost samoizražanja 
in pozitivno samovrednotenje. Vsebine 
in metode dela, ki jih izbira, so ji v po-
moč pri doseganju zastavljenih ciljev, ki 
jih načrtuje v pripravah. Prav tako ima pomembno 
vlogo odnos vzgojitelja s starši otrok, saj so le-ti velik 
dejavnik pri doseganju zastavljenih ciljev.

Katero šolo je potrebno dokončati za poklic 
vzgojiteljice?

Za pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok za-
dostuje srednja poklicna in tehnična šola, smer pred-
šolska vzgoja. Končana poklicna matura omogoča 
pridobitev naziva vzgojitelj predšolskih otrok. Vzgo-
jitelj predšolskih otrok pa mora imeti univerzitetno 
izobrazbo prve bolonjske stopnje, smer predšolska 
vzgoja, ki mu da naziv diplomirana vzgojiteljica pred-
šolskih otrok. Po končanem tri letnem študiju mora 
opravljati pripravništvo in strokovni izpit, ki je pogoj 
za samostojno opravljanje dela. 

Kakšne so možnosti za zaposlitev po končanem 
šolanju?

Zaposlitvene možnosti se spreminjajo. Možnosti 
za zaposlitev pa nikakor ne bi smel biti kriterij pri od-
ločanju za katerikoli poklic. Ker na delovnem mestu 
preživimo velik del življenja, je izredno pomembno, 
da se tam dobro počutimo. Dobro pa se počutimo le, 
če nekaj delamo z veseljem. Zato pa mladi, ko bo na-
stopil ta čas, ne obupajte pri iskanju zaposlitve, med-
tem pa si skušajte dobiti čim več različnih izkušenj, ki 
vas bodo pri delu v vrtcu le bogatile. 

Zakaj ste se odločili za ta poklic?
Kot majhna nikoli nisem razmišljala, da bom kdaj 

vzgojiteljica. Vrtca nisem marala, ker sem morala 
spati (ne počivati) in velikokrat tolažiti mlajšo sestro, 
katera je v vrtcu neprestano jokala. Na srečo so da-
nes pogledi na spanje čisto drugačni. Sanjarila sem, 
da bom arheolog v Egiptu, z lopatico in čopičem. Res 
pa je, da sem se vedno hitro znašla v otroškem okolju. 
Skrbela sem za druge otroke, pri čemer mi je bilo naj-
bolj všeč, ko smo raziskovali, ustvarjali, peli in plesali. 
Pri tem sem izredno uživala. Spoznala sem, da je delo 
z otroki moje poslanstvo in da je v vrtcu veliko lo-
patic, čopičev in možnosti za raziskovanje. Zato sem 
po končani gimnaziji na Ptuju nadaljevala šolanje na 
PEF v Mariboru, smer vzgojitelj predšolskih otrok. In 

ni mi žal. Menim, da imam najboljši po-
klic na svetu.

Ima opravljanje poklica kakšne po-
sebne zanimivosti?

V tem poklicu je vedno zanimi-
vo. Delo je dinamično in niti slučajno 
enolično. Vzgojiteljice zraven pisanja 
priprav, poročil in zapisnikov, pihamo 
buške in brišemo solze. Smo arhitekti, 
mehaniki, pogosto frizerke in fotografi, 
ko s fotografijo ovekovečimo tako dra-
gocen trenutek v otrokovem življenju. 
Najbolj uživam v raznovrstnosti poklica, 
v priložnostih, da svoje hobije, znanja in 
sposobnosti vključujem v moje vsakda-

nje profesionalno delo. Uživam, ko raziskujem otroke 
– vsak posebej je čudovita slika zase. 

Komu bi priporočali, da se odloči za ta poklic?
Lahko bi rekla, da ga priporočam tistemu, ki ima 

rad otroke. Ampak, to ni dovolj. Tako kot ne more 
biti vsak dober kirurg, mehanik ali inženir, na more 
biti vsak dober vzgojitelj. Mehkoba, srčnost in vedri 
duh so lastnosti, ki so kot magnet za otroke. Z leti ver-
jamem, da je biti vzgojitelj res poslanstvo. Zato bi ta 
poklic priporočila tistemu, ki ima v sebi naravno na-
klonjenost in željo, da je z otroki, da se počuti prijetno 
v njihovi družbi. Mora pa imeti tisto pravo energijo, ki 
otroka dvigne in premami. Mora biti mešanica nežno-
sti, odločnosti, vztrajnosti, potrpežljivosti, dosledno-
sti, strogosti, domačnosti, dostopnosti in avtoritete.

Kako se počutite v našem vrtcu?
V našem vrtcu se počutim zelo dobro. Ker smo 

majhen vrtec, velikokrat rečem, da smo kot ena veli-
ka družina. Majhnost našega vrtca otrokom, staršem, 
starim staršem, krajanom in strokovnim delavcem 
omogoča večjo povezanost in pristne medsebojne od-
nose. Ponosna sem na to, da svoje delo ne razumem 
kot službo, ampak kot poslanstvo, in zavedam se, da 
sem v življenju otrok izjemno pomembna, tudi če se 
me čez nekaj let ne bodo več spomnili. 

Vam je ljubše delo z najmlajšimi ali že z malo 
večjimi otroci?

Vesela sem, da sem del tako pisane druščine malih 
in velikih. Med seboj smo povezani ne glede na starost 
ali matično skupino in se dobro poznamo. Druženje z 
njimi me osrečuje in napolni z novo energijo. 

Kakšno je vaše vodilo pri delu in kaj vas motivi-
ra za naprej?

Vsa ta leta dela z otroki se poskušam držati tega, 
da opravim svoje delo dobro, v smislu nudenja vedno 
novih učnih izzivov, v veliki meri senzibilnosti in em-
patije. S pozitivno energijo poskušam uspešno reševa-
ti probleme, ki včasih nastanejo pri delu. Motivacija 
pa so mi otroci, ki me vsak dan presenetijo s svojo 
iskrenostjo, vedoželjnostjo, njihovi odzivi pa so vedno 
spontani in odkriti.

Intervju z vzgojiteljico Klavdijo Žabčič
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STRAN V TUJEM JEZIKU

Fourth Class Students Self 
Introduction

My name is Nika. My surname is Homec. I’m ten 
years old. I live in Voličina. I can dance but I can't play 
football. I can sing but I can't play the violin. My little 
brother is Žan and my big sister is Gaja. I've got a cat, 
a dog and a fish. My favourite clothes are a dress and 
pink boots. My favourite colours are pink, blue and 
black.

Nika Homec, 4. a

My name is Jan. My surname is Čuček. I'm ten ye-
ars old. I live in Straže. I can play football but I can't 
play tennis. I can sing but I can't play the drums. My 
big sister is Maša. I've got a cat. My favourite clothes 
are a white T-shirt and blue jeans. 

Jan Čuček, 4. a

My name is Zala. My surname is Družovič. I'm 
nine years old. I live in Zavrh. I can dance but I can't 
play tennis. I can sing but I can't play the piano. My 
little brother is Urban. I've got four cats Miki, Koki, 
Poki and Fleki. My favourite clothes are a T-shirt 
and shorts. My favourite colours are blue, yellow and 
pink.

Zala Družovič, 4. a

My name is Nino. My surname is Knezar. I'm nine 
years old. I live in Voličina. I can play tennis but I can't 
play basketball. I can sing. My favourite clothes are a 
white sports T-shirt and black shorts.

Nino Knezar, 4. b

My name is Lana. My surname is Brus. I'm eleven 
years old. I live in Voličina. I can dance ballet but I 
can't play basketball. I can sing but I can't play the vio-
lin. My big sister is Amadeja. My favourite clothes are 
jeans and a swimsuit.

Lana Brus, 4. b

My name is Vito. My surname is Egghart. I'm nine 
years old. I live in Voličina. I can play football but I 
can't play baseball. I can play the drums but I can't 
play the violin. My big sister is Dora. I've got a cat 
Boby. My favourite clothes are T-shirts. My favourite 
colour is blue. My favourite number is two.

Vito Egghart, 4. b

My name is Žan. My surname is Arnuš. I'm nine 
years old. I live in Črmljenšak. I can play basketball. 
I can play the guitar but I can't play the recorder. My 
little brother is Jaka. My big sister is Doroteja. I've got 
a cat and a dog. My favourite clothes are a pullover 
and trousers.

Žan Arnuš, 4. b

My name is Lia Lucia. My surname is Kmetič. I'm 
nine years old. I live in Selce. I can play basketball but 
I can't play football. I can play the flute but I can't play 
the violin. I've got a big brother. His name is Tai. He is 
one year older than me. I love animals. My animal is a 
cat. He is a male cat. His name is Tomi. My favourite 
clothes are a skirt, a wooly hat and gloves. My favouri-
te season is winter. My favourite colour is blue.

Lia Lucia Kmetič, 4. a

My name is Neža. My surname is Kuhar. I'm nine 
years old. I live in Zavrh. I can dance but I can't play 
football. I can sing but I can't play the violin. My favo-
urite clothes are jeans and a T-shirt. My favourite co-
lour is pink. My favourite number is eight. I've got a 
cat Muri and a dog Koki.

Neža Kuhar, 4. b

Third Class Students Self 
Introduction

My name is Lari-
sa. My surname is Čeh. 
I'm eight years old. I'm 
from Slovenia. I'm tall. 
I'm slim. I've got blond 
hair. I've got green eyes. 
I want to be a shop assi-
stant.

My name is Svit. My 
surname is Lorber. I'm 
eight years old. I'm from 
Slovenia. I'm tall. I'm 
slim. I've got blond hair. 
I've got blue eyes. I want 
to be a welder.

My name is Mark. 
My surname is Manasi-
jevič. I'm eight years old. 
I'm from Slovenia. I'm 
short. I'm strong. I've 
got brown hair. I've got 
blue eyes. I want to be a 
police officer.
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4. b

V 4. b razredu
je veliko stvari v redu,
le včasih se med nas
pritihotapi lenoba za okras.

Takrat je treba vedno 
ukrepati redno.

Vemo, da je potrebno sodelovati,
 veliko brati in se spoštovati.

Pa lenoba naenkrat izgine,
kot da ji do vsega mine.

Dodatne naloge
dobijo nove vloge.

Veliko srečo imamo, 
da se vsi dobro poznamo
in je fantov ravno sedem, 
kar pomeni, da deklica vsaka,
na svoj par počaka, 
kadar potrebuje plesalca
ali pa le soigralca.

Vemo, da je potrebno sodelovati,
veliko brati in se spoštovati,
vmes pa se še čisto malo igrati.

4. b razred

3. a

Za vrati tretjega razreda
nikoli ni reda.
A učiteljica Simona 
v razred prihiti in 
nas vse v trenutku pomiri.

Pri matematiki seštevamo, odštevamo,
množimo in delimo.
To nam je super, da se učimo.

Pri spoznavanju okolja 
vedno nekaj novega izvemo,
radi raziskujemo in 
velikokrat kam gremo.

Pri športu tekamo, skačemo
in delamo prevale,
najraje smo zunaj,
kjer je največ zabave.

Pri likovni umetniki smo pravi,
le še malo nam manjka, 
pa bomo slavni.

Pri glasbi pojemo,
plešemo in igramo,
tam je vedno razigrano.

Pri slovenščini beremo, pišemo
in pridno se učimo,
ob tem se močno potimo.

Pri malici zelo radi jemo,
tam se pogovarjamo in klepetamo.

Med odmorom se igramo,
ker prav vsi radi se imamo.

Mi najboljši smo od vseh,
ker smo vedno za smeh.

Pesem so zapisale dekleta 3. razreda
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NAŠI NAJMLAJŠI

Skupina Sončki

V naši skupini se veselimo praznovanj, ko skupaj 
pihamo že šesto svečko. Veste, da bomo kmalu po-
stali šolarji. S »ptujskimi piceki« smo pregnali kilavo 
zimo. Lepo vreme pa je k nam pripeljalo poštarja Pa-
vlija. Prinesel nam je nagrade, katere smo si prislužili 
s sodelovanjem na likovnem natečaju. Mamice smo 
na srečanju v vrtcu presenetili z dramatizacijo, pesmi-
cami in plesom.

Skupaj s Sončki se radi potepamo po naravi. Ra- 
ziskujemo njene skrivnosti, jo opazujemo in občudu-
jemo. Postavljamo pomembna vprašanja o življenju. 
Igrali smo se z magneti in različnimi materiali, ki jih 
magnet privlači. Razvrščali smo jih v razpredelnice 

glede na magnetne lastnosti.
Ali veste, da imajo tudi majhni koraki velik uči-

nek na čistejši svet? Zato smo se tudi mi pridružili 
akciji čiščenja okolja. Opremili smo se z vrečami in 
rokavicami. Pobirali smo smeti na igralih, igrišču ter 
po poteh, kjer se večkrat sprehajamo. Razvrščali smo 
odpadke. Pogovarjali smo se, kaj lahko sami storimo 
za manjšo porabo energije, kako varčujemo z vodo ter 
kaj dela deževnik na kompostu. Ugotovili smo, da se 
tudi peš daleč pride in še zdravo je za naše telo.

Da bomo zares »fit« in pripravljeni na poletje, smo 
se udeležili plavalnega tečaja v Termah Ptuj.

Lep sončen pozdrav vam pošiljamo Sončki



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

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

Tel.: 041 687 765
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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
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DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart

Tel.: 041 650 488

kmetija KOCBEK
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2232 Voličina
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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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Žiga Godec, 2. aKatarina Munda, Žan Farazin, 8. 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


