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Šolarčka berejo tudi na MIZŠ

Šolsko glasilo Šolarček prejmejo vse družine, ki imajo otroke oz. učence vključene v vrtec pri OŠ Voličina
ali v šolo. Šolarčka pošiljamo vsem sponzorjem, predstavnikom Občine Lenart, ZRSŠ OE Maribor, predstavnikom MIZŠ in še nekaterim drugim. Zelo veseli smo bili e-pošte s fotografijo državne sekretarke na MIZŠ,
ge. Martine Vuk, s Šolarčkom. V elektronski pošti je zapisala, da se zahvaljuje za poslan izvod in dodala, da
Šolarčka z veseljem prebere. Upamo, da ga tudi vsi drugi, ki pridete v stik z njim, prelistate in preberete.
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AKTUALNO
Slovenski tradicionalni zajtrk

29. november 2019
sistem, izboljšuje spanec, blaži upadanje psihofizičnih in funkcionalnih sposobnosti telesa, pomaga pri
vzpostavljanju socialnih stikov ter vključevanju v
družbo in tako pomembno prispeva h kakovosti življenja ljudi v vseh starostnih obdobjih.
Učenci 9. a

Šola v naravi

V petek, 15. novembra 2019, smo imeli na naši šoli
tradicionalni slovenski zajtrk. Na ta dan smo se namesto prve šolske ure sladkali z medom, domačim maslom, mlekom in kruhom. Zajtrk je zelo pomemben,
saj nam omogoča več moči za učenje, boljši spomin,
hitrejše reakcije in boljšo zbranost.
Glavni namen dneva slovenske hrane je podpora
slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter
spodbujanje samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Lokalno pridelana hrana ima krajšo pot
do našega krožnika in manj obremenjuje okolje zaradi krajše transportne poti. Prav tako malo ljudi ve,
koliko truda je potrebnega, da živilo pride v trgovine.
Zato spoštujemo ljudi, ki za nas pridelujejo hrano,
prav tako spoštujemo tudi naravo.
Lokalno pridelana hrana je dostopnejša, ima več
vitaminov in višjo hranilno vrednost. Za njo se uporablja manj aditivov. S kupovanjem te hrane pripomoremo k zmanjšanju sproščanju toplogrednih plinov. Z
njo ohranjamo delovna mesta na podeželjih in tudi
izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva.
Dan slovenske hrane obeležujemo vsako leto tretji petek v novembru. V okviru tega dneva se vsako
leto organizira tudi tradicionalni slovenski zajtrk. Vse
sestavine zajtrka so tako lokalnega izvora in večina
tudi ekološkega. Namenjen je ozaveščanju otrok in
mladostnikov o tem, kar je dobro za njih in njihovo
zdravje. In prav gotovo je to redna telesna dejavnost,
ki pripomore k zmanjšanju stresa in depresije, izboljšuje samospoštovanje in samozavest, krepi imunski

Prvi dan šole v naravi smo najprej dobili svoje
hiške. Pospravili smo oblačila in odšli na sestanek.
Po sestanku smo pojedli kosilo in se pričeli učiti. Mi
smo najprej imeli SPO, učili smo se o solinah. Potem
smo šli na plavanje. Preoblekli smo se. Učitelji so nam
najprej predstavili pravila, potem smo se stuširali, šli
do bazena in se malo igrali žabice, zajčke, slone, kite,
delfine, morske pse, bratec reši me in črnega moža.
Nato smo se začeli učiti plavati. Po plavanju smo se
preoblekli in se šli v sobice igrat. Reditelja sta odšla v
jedilnico 5 minut pred nami. Pripravila sta mizo.
Po večerji sta v našo hiško prišla Timotej in Anže.
Igrali smo se »flašo resnice«, skrivalnice in avto karte. Še prehitro je prišla učiteljica Alanka in nam prebrala pravljico za lahko noč. Ko smo zaspali, je odšla.
Naslednji dan smo se zbudili, se preoblekli in šli na
zajtrk. Po zajtrku smo obiskali kiparje in si ogledali
razstavo. Po dopoldanski malici je bilo plavanje. Po
plavalnem tečaju smo obesili kopalke in brisače. Z Žigom sva odšla pripravit mizo za kosilo in počakala, da
so prišli še drugi. Po kosilu smo se učili peči sardele in
plavali. Pred spanjem in večerno pravljico smo svojim
domačim napisali razglednico. Naslednje jutro smo
po zajtrku obiskali ekološko kmetijo in se sprehodili
ob morju. Kljub dežju smo uživali na plavanju. Popoldan smo se učili o morju in morskih živalih. Po
večerji smo imeli prosti čas, brali smo knjige in se zabavali. Četrti dan smo po zajtrku odšli na ladjico Solinarko. Peljali smo se do Pirana. Ogledali smo si Piran
in akvarij. Ker ni več deževalo, smo si pred odhodom
na trgu privoščili sladoled. Ko smo se vrnili, smo imeli malico in pred kosilom še plavanje. Popoldan smo
pred plavanjem izdelovali nakit. Zvečer smo svojo prtljago pospravili v kovčke in šli v kino. Ogledali smo
si film Kekčeve ukane. Zadnji dan smo se zjutraj spre-
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Jaz sem žirafa
Jaz sem žirafa, ti pa ne,
jaz imam dolg vrat, ti pa ne,
jaz imam dolge noge, ti pa ne.
jaz pa smukam listje, ti pa ne.
Jaz imam dolg rep, ti pa ne,
jaz tehtam osemsto kilogramov, ti pa ne,
jaz živim v Afriki, ti pa ne,
jaz imam rjave lise, ti pa ne.
Jaz sem večja od tebe
in spijem vode več kot ti.

Neža Fras, 2. a

Narobe ime
hodili do vrtnarije, kjer gojijo kaktuse. Tam so nam
pokazali kaktuse, o njih povedali veliko zanimivega,
med drugim so nam tudi povedali, kako skrbeti za
njih. Vrnili smo se, pripravili kovčke, šli na malico in
plavanje. Potem smo že imeli kosilo. Po kosilu smo šli
na avtobus. Dolgo smo se vozili, da smo prišli do Trojan. Tam smo imeli malico in se malo spočili. Mislili
smo si kupiti sladoled, a ga ni bilo. Bili smo zelo žalostni. Pot smo nadaljevali do Voličine. Tam so nas že
čakali starši. Vsi so nam začeli ploskati, ko smo prišli.
Učiteljice so nam razdelile kovčke in kaktuse. Odpravili smo se domov.
Tilen Poštrak, 3. a

Plavanje v šoli v naravi
Zadnji dan meseca septembra smo se tretješolci in
drugošolci odpravili v petdnevno šolo v naravi. Počeli
smo marsikaj in se naučili mnogo novih stvari. Opisala vam bom, kako je potekalo učenje plavanja.
Plavali smo dopoldan in popoldan. Prvi dan šole
v naravi smo imeli preizkus plavanja. Vsem je šlo zelo
dobro. Po preizkusu smo se v bazenu igrali in uživali.
Naslednji dan smo se razdelili v plavalne skupine in
se učili še boljše plavati. Nekateri so bili že tako pogumni in spretni, da so lahko skakali v vodo. Tretji in
četrti dan smo spet plavali, pa tudi igrali različne vodne igre. To je bilo zanimivo, ko smo pod vodo iskali
predmete, igrali vaterpolo in še marsikaj. Z različnimi nalogami in igrami smo se pripravljali na preizkus plavanja, ki smo ga imeli v petek. Zadnji dan šole
v naravi smo spet pokazali naše plavalne spretnosti.
Vsem je šlo zelo dobro, nihče se ni bal. Ker smo bili
ves čas plavalnega tečaja zelo pridni in delovni, so nas
učitelji nagradili z igro v vodi.
Avrelija Sužnik, 3. a
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Kaj če jaz ne bil bi Paskal,
kaj če bil bi Vojko?
Pišem pa se Rojko.
Kaj če jaz ne bil bi Paskal,
kaj če jaz bil bi Vojko,
ki se piše Rojko
in rad igra odbojko.
Kaj če jaz ne bil bi Paskal?
Pa sem Paskal, juhuhu!

Paskal Rojko, 2. a

V glasbeni šoli
Obiskujem glasbeno šolo Muziklub. Igram kitaro. Kitara je brenkalo. Mojemu učitelju je ime Luka.
Imam ga rad. Igra kitaro z Luko Basijem. Učitelj me
je naučil pesem Zajček Dolgoušček in Šolski zvonec.
Vaje imam vsak torek. Ob petkih se učim teorijo. Sedaj se učim note. Zelo rad igram kitaro.
Teo Preložnik, 2. a

Sveti krst
Meseca junija se je rodil moj bratranec Leo. Je
zelo priden dojenček. Star je štiri mesece. V nedeljo
bomo imeli krst. Najprej bomo šli v cerkev, nato pa v
gostišče Breznik. Zelo se veselim, saj imajo tam veliko igral. Tam bomo celo popoldne. Zvečer bom zelo
utrujen. Vem, da se bom imel zelo lepo.
Tilen Malek, 2. a

Lala pazi hišo
Zjutraj, ko se zbudimo, se poslovimo od psičke
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Lucija Sivec, 4. a
Lale. Jaz in sestrica greva v šolo, mama in očka pa v
službo. Lala ostane doma v hiši. Ona pazi hišo, ko nas
ni doma. Ko je sama, se sprehaja po hiši, počiva in
je brikete. Če kdo pozvoni ali hodi okrog hiše, zalaja.
Odkar imamo njo, je naša hiša varna.
Maj Kramberger Jamnikar, 2. a

Jesen
Prišla je jesen. Listje pada z dreves. Živali se pripravljajo na zimo. Odšel sem v gozd. Našel sem kostanje in jih nabral v košaro. Doma smo zakurili ogenj
in si pekli kostanje. Pogovarjali smo se ob ognju in se
igrali. Pečen kostanj je zelo dober. Hitro se je stemnilo
in odšel sem spat.
Vito Balaj, 2. a

Klara Herga in Maša Čuček, 9. a

Krtek
Na našem dvorišču živi krtek. Vsak dan narije
kupe zemlje. Mogoče mu pomagajo celo njegovi prijatelji. So zelo delavni, ker je vsak dan več krtin. S tem
so zelo koristni, ker rahljajo zemljo. To zemljo moramo razgrabljati. Iz tega zraste nova trava. Travo pokosimo s kosilnico. Takrat pa se spet pojavijo krtine.
Torej naš krtek spet dela.
Kial Mulec, 2. a

Iz dnevnika malega povodnega
moža

Nekoč je živela čebelica. Ime ji je bilo Ajda. Živela je na travniku, kjer je bilo dosti rož. Ajda je imela
prijatelja Lana. Rada sta se igrala. Priredila sta zabavo.
Poklicala sta veliko prijateljev. Na travniku so imeli
disko. Zelo so se zabavali.
Pablo Kapun, 2. a

Ponedeljek, 2019
Zjutraj sem zgodaj vstal. Pojedel sem ribo. Riba
mi je bila boljša kot po navadi. Oče in mami sta me
peljala k teti, ker sta šla v službo. Pri teti sem se igral.
Teti sem nagajal. Teta ni zdržala, zato je poklicala mamico. Mama ni mogla priti, zato je poslala očeta. Oče
je prišel po mene in me odpeljal k dedku in babici. Pri
babici sem jedel kosilo. Potem sem se igral in nagajal.
Mami in oče sta prišla po mene. Doma smo pojedli
večerjo in smo odšli spat.
Jure Kapun, Avrelija Sužnik, Teo Pivec, 3. a

Bombi, mali tat

Narobe pravljica

Nekoč je živela žena. Imela je otroka. Ime mu je
bilo Bombi. Bombi je bil zelo len. Neke noči je mama
poklicala sina k sebi in mu rekla, da mora iti v gozd.
Ko je mama bila v gozdu, se je Bombi oblekel v tatu.
Bombi ni kradel denarja, ampak čokolado. Zvečer je
namesto večerje jedel čokolado. Bilo mu je lepo. Zjutraj se je zbudil, a ni šel v šolo. Namesto da bi se učil,
se je spet preoblekel v tatu. Ko je zvečer prišel domov,
ga je čakala mama. Vprašala ga je, kje je bil. Bombi ni
hotel priznati, kaj je počel, a je vseeno moral. Ljudje,
ki jim je vzel čokolado, pa ga še vedno iščejo.
Liza Stergar, 2. a

Nekoč so živeli štirje kozlički in mama koza.
Mama koza je šla po listje. Kozličkom ni dovolila, da
tigru odprejo vrata. Prišel je tiger in potrkal. Predstavil se je kot njihova mama in jim rekel, da ima za
vsakega nekaj. Odgovorili so mu, da mu ne odprejo,
ker ima čuden glas. Tiger je odšel po radio in odšel
h kozličkom. Po radiu je predvajal glas mame, a mu
niso verjeli, ker so videli njegova okrogla ušesa. Tiger
si je ušesa oblikoval s plastelinom in pobarval obraz.
Kozlički so pogledali čez okno, verjeli so mu in mu
odprli vrata. Skrili so se, a tiger je vse našel in pojedel.
Zaspal je v hiši na trosedu in glasno smrčal. Takrat je

Čebelica Ajda
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Samo Hercog, 5. a

Lina Erman, 6. b

prišla mama in videla tigra. Zarezal je luknjo in skočila na njegov trebuh. Vsi štirje kozlički so skočili ven in
padli na blazino. Hitro so mu trebuh napolnili z opekami in ga zalepili z lepilom. Tiger se je zbudil, opeke
so ga prekucnile v prepad. Poginil je. Kozlički so se
razveselili in srečno živeli do konca svojih dni.
Lina Sekol, 4. a

čas sta se v dvorani prerekala Drnulja in Slamorezec.
Lukež je trdil, da sta on in njegov kozel popolnoma
nedolžna, saj Lisec ni pojedel Slamoreščeve zelenjave,
ampak si jo je samo ogledoval čez ograjo. Andraž pa je
bil prepričan, da je sosedov kozel povzročil popolno
katastrofo na njegovem vrtu. Po vsem tem je bil Pavle
zelo zmeden, nato pa je odločil, da bo sledil pregled
Andraževega vrta. Tja so se odpravili Drnulja, Lisec,
Andraž in Pavle. Ko so prišli tja, je kozel Lisec zagledal prelepo zelenjavo, ki si jo je včeraj ogledoval. Tako
se je pognal v dir in nataknil eno glavo zelja na levi
rog in drugo na desnega, nato pa še tretjo kar v usta in
odšel v svoj hlev in užival v kosilu. Tako so vsi pozabili
na prejšnji primer, Zaropotaj pa je končno udaril po
mizi in dejal, da je sojenja konec.
Seveda je bil nato ogenj v strehi, saj je moral Drnulja skrbeti za sosedov vrt dan in noč, Lisec pa je samo
opazoval in sanjal o novi porciji zelenjave.
Enej Kramberger, 7. a

Rdeča kapica
Rdeča kapica je taka,
ki rada se namaka.
Zjutraj zajtrkuje,
potem pa poskakuje.
K babici nese hrano,
in pa svoj origano.
Ko pa pride volk,
zlomi si en kolk.

Čarovnica Špela

Babico požre
in pretvarja se.
Lovec je prišel
in ga je ujel.
Volka je ubil,
babico pa rešil.
Tukaj pesmica se konča,
kakor mala malica.

Vsak dan na dvorišču čara,
čira čara in odčara
hit čarovnica Sršela,
po domače se ji reče Špela.

Anže Majer, 5. b

Zaropotaj je udaril po mizi
Bilo je sobotno jutro, ko se je začelo sojenje. Obtožena sta bila kozel Lisec in njegov lastnik Lukež Drnulja.
V prostor, kjer je imel Pavle Zaropotaj svojo sodniško mizo poslikano s sodniškimi kladivi, sta prišla
obtoženca in tožnik Andraž Slamorezec. Pred dvorano so čakali skoraj vsi tamkajšnji prebivalci, da bi izvedeli, kaj se bo odločil najvišji sodnik Zaropotaj. Čez
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Hanimanumana, hanimanumana,
Lano spremeni v banano.
Svita spremeni v modrega kita,
Lino pa v rdečo malino.
Hanimanumanah, hanimanumanah,
Vito postane leseno sito,
Mio spremeni v Marijo,
Zojo pa v pisano bojo.
Animanumanah, animanumanah,
vse odčara na en mah.
Animanumanah, animanumanah,
da ne bo še koga strah.

Lana Rupnik, 4. a
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Prvošolci se predstavijo

MY NAME IS ŽANA. I'M GOOD. (Žana Marin)
MY NAME IS KLARA. I'M HAPPY. (Klara Brumen)
MY NAME IS EVA. I'M SLEEPY. (Eva Stergar)
MY NAME IS VITO. I'M GOOD. (Vito Z. Trojner)
MY NAME IS NIKO. I'M GOOD. (Niko Horvat)
MY NAME IS LIAM. I'M GOOD. (Liam Šilec)
MY NAME IS AJDA. I'M HUNGRY. (Ajda Pintar)
MY NAME IS ANJA. I'M HAPPY. (Anja Škamlec)
MY NAME IS GAJA. I'M HAPPY. (Gaja Mastinšek)
MY NAME IS ŽAN. I'M HAPPY. (Žan Oblak)
MY NAME IS JAŠ. I'M HAPPY. (Jaš Praviček)
MY NAME IS NISSA. I'M HAPPY. (Nissa Krapež)

MY NAME IS SARA. I'M WONDERFUL. (Sara Fluher)
MY NAME IS MANCA. I'M WONDERFUL. (Manca Železnik)
MY NAME IS KLARA. I'M TIRED. (Klara Kramberger Jamnikar)
MY NAME IS NEJC. I'M WONDERFUL. (Nejc Klemenšak)
MY NAME IS MATEVŽ. I'M GREAT. (Matevž Lorenčič)
MY NAME IS MEL. I'M NOT SO GOOD. (Mel Lepenik)
MY NAME IS JANEJ. I'M HUNGRY. (Janej Žnidarič)
MY NAME IS TAI. I'M WONDERFUL. (Tai Toplak)
MY NAME IS DORINA. I'M HAPPY. (Dorina Sivec)
MY NAME IS LANA. I'M GOOD. (Lana Dajčman)
MY NAME IS EVA. I'M WONDERFUL. (Eva Plohl)

Tretješolci se predstavijo

ŽIGA: What’s your favourite farm animal?
URBAN: My favourite farm animal is a cow.
ŽIGA: What colour is a cow?
URBAN: A cow is white and brown.
ŽIGA: What does a cow say?
URBAN: A cow says moo-moo.

ELA: What's your favourite farm animal?
IVA: My favourite farm animal is a duck.
ELA: What colour is a duck?
IVA: A duck is brown.
ELA: What does a duck say?
IVA: A duck says quack-quack.
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INTERVJU
Delovanje SVZ Hrastovec
Ob koncu septembra smo učenci 9. a razreda obiskali SVZ Hrastovec. V ta namen smo z vodjo zavoda,
go. Petro Hameršak, opravili intervju za novembrsko
številko Šolarčka.

Na kratko predstavite delovanje SVZ Hrastovec.
SVZ Hrastovec je največji posebni socialno varstveni
zavod, ki zagotavlja dolgotrajno bivanje (institucionalno varstvo) za odrasle osebe, ki imajo težave v duševnem razvoju in težave v duševnem zdravju.
Kakšna je zgodovina ustanovitve zavoda, glede
na to da se nahaja v samem gradu?
Zavod je bil ustanovljen 22. 10. 1948. V tistem času
so osebe s posebnimi potrebami nameščali v opuščene gradove. Prvi stanovalci so prišli iz sirotišnice iz
Ljubljane. Zavod je ves čas sledil temu, da je stanovalcem zagotavljal čim boljše pogoje za bivanje.
Koliko enot zavzema SVZ Hrastovec?
SVZ Hrastovec deluje na 24 različnih lokacijah
od Hodoša do Maribora. Stanovalci živijo na lokaciji
Hrastovca (v 13 različnih enotah), v 12 dislociranih
bivalnih enotah (od katerih sta dva negovalna domova in en center starejših) in v 11 stanovanjih v Mariboru.
Delo je predvsem timsko naravnano. Katere poklice združuje?
V zavodu delamo delavci različnih strokovnih
profilov, kot so: strokovni delavci (psihologi, socialni
delavci, pedagogi), delovni terapevti, fizioterapevti,
diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki,
bolničarji, varuhi, gospodinje in strežnice. Ti delavci
delamo neposredno na enotah in skrbimo za stanovalce.
Pri nas so še delavci, ki skrbijo za nemoteno delovanje zavoda, kot so: delavci v računovodstvu, nabavi,
delavci v kadrovski službi, čistilke, kuharji, delavci v
pralnici, delavci v šivalnici in delavci v tehničnih službah.
Katere karakteristike značaja delavca vstopajo v
ospredje pri zaposlenih?
Pri delavcih je izredno pomemben občutek za sočloveka, sposobnost vživljanja v drugega in razumevanja stisk. Hkrati pa mora biti delavec pripravljen na
to, da se nenehno uči in da želi skrbeti tudi za svoje
duševno zdravje. Hkrati moramo bibi sposobni sode-
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lovati z drugimi, se poslušati in z drugimi soustvarjati
boljše pogoje za sobivanje.
Sami ste po poklicu defektologinja. Kakšen poklic je to? Kaj zahteva od človeka?
Defektologi, ali po novem specialni in rehabilitacijski pedagogi, smo usposobljeni za delo z osebami, ki imajo težave v duševnem razvoju. To so osebe,
ki jih je narava osiromašila za sposobnost učenja in
pridobivanja spretnosti na miselnem področju. Moje
delo pa je povezano tudi z osebami, ki imajo težave v
duševnem zdravju, zato sem se na tem področju morala še veliko dodatno učiti.
Težko vam rečem, kaj zahteva od človeka biti
defektolog. Prepričana sem namreč v to, da je zelo
pomembno, da delo opravljamo vestno, zavzeto in z
veliko mero odgovornosti. Zagotovo so pri vsakem
delu potrebne določene osebnostne lastnosti, ki nam
pomagajo pri kvalitetnemu delu.
Izredno pomembno pri vsakem delu je znanje. Ko
znanje nadgradimo še s svojim osebnim pristopom,
smo lahko zadovoljni in z veseljem hodimo v službo.
Kaj je najbolj pomembno pri delu, ki ga opravljate?
Zame je izredno pomembno znanje, izkušnje in
osebni pristop. Ne znam si predstavljati svojega dela
brez, da bi delala »s srcem«.
Opišite svoj delovni dan.
Moj delovni dan se začne s sestankom strokovnih
delavcev in sodelavcev. Takrat načrtujemo aktivnosti
za tekoči dan in se spomnimo na že prej načrtovane
aktivnosti. Moj delovnik je zelo odvisen od počutja
stanovalcev. Kar pogosto se zgodi, da moramo hitro
najti rešitev pri načrtovanju podpore stanovalcu, ki je
v stiski. Glede na to, da vodim večjo skupino delavcev,
sem odgovorna tudi za njih in za to, da jim nudim
podporo pri izvajanju njihovih delovnih zadolžitev.
Najlepši del delovnega dne je takrat, ko se srečam
s stanovalci in z delavci ter z njimi poklepetam.
Koliko varovancev šteje zavod in koliko zaposlenih?
V zavodu je trenutno 640 stanovalcev in 470 zaposlenih.
Ali je delovanje zavoda povezano tudi z drugimi
ustanovami v samem kraju, občini ali širši okolici?
Delovanje zavoda je še kako prepleteno z delovanjem drugih ustanov v naši bližini. In ne samo v naši
bližini, temveč v celotni Sloveniji in v tujini. Sodelujemo še s sorodnimi inštitucijami na Hrvaškem, Srbiji
ter v Bosni in Hercegovini. Stike pa imamo še s sorodnimi inštitucijami iz Poljske, Nizozemske, Avstrije in
Velike Britanije.
Predvsem pa nam je pomembno sodelovanje z
ustanovami, ki skrbijo za mlade ljudi. Zato smo tudi
toliko bolj veseli vsakoletnega srečanja z vami. Vaša
energija, vedoželjnost, pozitivnost in pripravljenost
nam je v veliko podporo in daje dodatne smisel našemu delo.
Učenci 9. a

INTERESNA DEJAVNOST
Folklorni krožek
Stari in novi člani folklornega krožka so povedali
naslednje:
Jaz sem Luka. Hodim k folklornem krožku, ker je
zabavno in veliko nastopamo.
Jaz sem Tija. Hodim v 2. a. Pri folklornem krožku
sem zato, ker je fajn.
Jaz sem Lija. Prijavila sem se zato, ker sem vedno
gledala vse njihove nastope in so mi bili zelo všeč.
Sem Gaja. Pri folklori se igramo ljudske igre, plešemo in se veselimo. Tudi učiteljica je super. Zelo se
veselim nastopov, ki jih bom imeli.
Jaz sem Tjaša. Obiskujem 3. a. Pri krožku je zelo
lepo. Plešemo stare plese, se oblačimo v stara oblačila
in se zelo zabavamo.
Moje ime je Lucija. Pri folklori mi je všeč, ker plešemo različne ljudske plese in pojemo ljudske pesmi.
Najprej se ogrejemo tako, da odigramo kakšno staro
igro. Včasih jemo hrano, ki so jo jedli včasih. Oblačila
so tudi podobna tistim iz preteklosti.
Sem Maja Balaj. Folklorni krožek mi je všeč zato,
ker se veliko igramo, družimo, zabavamo in učimo
različne ljudske plese. Krožek rada obiskujem.
Jaz sem Lu. Sem nova učenka OŠ Voličina. H krožku sem se prijavila zato, ker se rada igram in plešem.
Sem Ela. Prijavila sem zato, ker se igramo, zabavamo in plešemo ljudske plese.
Ime mi je Vito. Hodim v 2. a. Krožek obiskujem
zato, ker me bo mami lahko gledala, ko bom nastopal.
Sem Nika. Folklorni krožek obiskujem že drugo
leto. Učimo se ljudske plese in igre, večkrat nastopamo. Pri folklori si včasih postrežemo s kruhom in jabolkom, orehi, s suhim sadjem ter polento z mlekom.
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Sem Neja. Obiskujem 5. b razred. Folklorni krožek obiskujem že četrto leto. Tam pojemo, plešemo in
se igramo stare igre. Všeč mi je, ker veliko nastopamo.
Prav tako želim ohranjati staro ljudsko izročilo. Včasih se tudi posladkamo s hrano, ki je bila v starih časih
pogosto na jedilniku.
Sem Iris, učenka 4. a razreda. H krožku hodim
zato, ker so mi všeč ljudske pesmi in plesi. Všeč so mi
tudi stara oblačila.
Sem Maja Daks. Folkloro obiskujem drugo leto.
Lepo mi je, ker plešemo in se igramo. Včasih poskusimo tudi malico kot v starih časih.
Jaz sem Lukas. K folklori hodim tretje leto. Tam se
igramo, plešemo in še in še. Všeč mi je zato, ker lahko
igram harmoniko. Pri krožku se imam lepo, ker imam
tam tudi prijatelje.
Jaz sem Paskal. Sem učenec 2. razreda. Prijavil
sem zato, ker mi je folklora zelo všeč.
Sem Eva. Prijavila sem se zato, ker sem videla sestro, kako pleše na nastopih.
Sem Vita. K folklori hodim že tretje leto. Tam zelo
uživam in se zabavam. Naučim se veliko novih plesov
in starih iger. Pri krožku sem zato, ker je zelo zabavno.
Sem Zala in že tretje leto obiskujem folklorni krožek. Všeč mi je, ker veliko nastopamo na prireditvah.
Sem bolj kmečko dekle in poznam veliko narečnih
besed. Tu se prav tako igramo ljudske igre, plešemo,
se tudi okrepčamo s preprosto, a zdravo, hrano.
Jaz sem Pablo. Prijavil sem se zato, ker mi je folklorni krožek v veselje.
Sem Neža. Pri folklori sem že četrto leto. Pri krožku se učimo zanimive plese in igre. Zabavno mi je tudi
petje ljudskih pesmi. Uživam na nastopih, s katerimi
popestrimo različne prireditve.
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Jesen pri Lunicah
Je mogoče tudi vas te dni obiskala tetka jesen?
Seveda, gotovo ste jo spoznali. Pri nas je bilo nadvse
veselo. Spoznali smo tetko jesen, se z njo pogovarjali
ob čudoviti pravljici, si ogledali različne jesenske pridelke ter si poslikali krasne buče in pripravili svojo
ozimnico v kozarce. Jesenske pridelke smo razvrščali, z njimi ustvarjali, jih prerezali in pogledali, kaj je
v njihovi notranjosti, nekatere pridelke pa smo tudi
okusili. Res smo že pravi kuharji, saj sami pripravimo
odličen sadni napitek. Iz različnih jesenskih pridelkov

smo si postavili tudi pravo čutno pot. Pod medvedovim dežnikom je nastala odlična dramatizacija naših
otrok, ki so jo uprizorili tudi prijateljem iz skupin
Sončki in Zvezdice. V vrtcu nas je obiskal čebelar, ki
nam je povedal veliko zanimivih stvari o čebelah ter
kako je potrebno zanje skrbeti. Tudi mi smo si izdelali
čebelice, panj, čebelnjak ter se o njih veliko naučili.
Želimo vam kreativno jesen in vam pošiljamo lep
jesenski pozdrav.

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

Več znanja z vadnicami

znam za več

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

Živinoreja, poljedelstvo Lenart d.o.o.
Šetarova 21, 2230 Lenart

Več znanja z
interaktivnimi
vadnicami.

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart
Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

www.znamzavec.si | 080 19 22
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e-mail: info@bernjak.si
Splet: www.bernjak.si
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GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO
DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart
tel.: 041 650 488, 031 650 488

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

SLIKOPLESKARSTVO IN SPLOŠNA GRADBENA DELA

KLJUČAVNIČARSTVO

Branko Goričan s. p.
Placar 11 b
2253 Destrnik

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

Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7
2230 Lenart

servis@mursec.eu
www.servis-mursec.si
Tel.: 041 687 765
Tel.: 041 547 189
Faks: 02 729 26 67

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

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814

www.letra.si

tel.: 02 761 00 34
GSM: 041 688 317
branko.gorican@siol.net

www.mizarstvo-rajsp.si

Galerija

trgovine

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

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

Tinkara Kocbek, 2. a

Iris Kramberger, 4. a

Kiparski prostor, 5. b

Eva Ornik, 4. a

Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu, razen julija in avgusta, ko so počitnice. V šolskem letu izide 10 številk. Prva številka Šolarčka je izšla
decembra 1998. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oz. šolo, vsi zaposleni in upokojeni delavci šole, častni občani
Občine Lenart, vsi sponzorji, ustanoviteljica šole – Občina Lenart, ZRSŠ OE Maribor in MIZŠ. V imenu učencev in učiteljev se iskreno ter od srca
zahvaljujemo vsem staršem donatorjem in sponzorjem, ki sodelujete v zelo uspešni in pomembni zgodbi izdajanja šolskega glasila Šolarček. OŠ
Voličina ima v začetku šolskega leta 2019/20 vpisanih 234 učencev v 12 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Organizirane imamo 4
skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 65 ur na teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 81 otrok, ki so razporejeni v 5 skupin.
Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Alex Fekonja, Maša Čuček, Neja Hadžiselimović, Klara Herga, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva Dokl (Vesna Denjo), računalniška postavitev: Dani Sajtl.
Vsi zaposleni na OŠ Voličina se bomo tudi v tem šolskem letu trudili, da se bodo otroci v vrtcu in učenci v šoli prijetno počutili in da bodo dejavnosti
ter pouk potekali kakovostno. Ravnatelj mag. Anton Goznik.

