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Predstava v Domu kulture Lenart

V petek, 10. 1. 2020, smo se učenci od 4. do 9. razreda naše šole z avtobusom odpravili v Dom kulture Le-
nart, kjer smo si ogledali gledališki dogodek Pobeg v zgodovino čarovništva, s podnaslovom Agata. Zgodba 
o nesrečni ljubezni med Agato Nürnberger in Friderikom Herbersteinom, čarovništvu, boju med dobrim in 
zlim, sovraštvom in ljubeznijo, obsojanju nedolžnih nas je popolnoma navdušila. Ob ogledu predstave smo 
tako uživali in se v predstavo povsem vživeli. 

Manja Kurnik in Neja Hadžiselimović, 9. a
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Petošolci v smučarski šoli v naravi

V času od 16. do 20. decembra smo bili učenci 5. 
a in b v smučarski šoli v naravi. Bivali smo v domu 
Planinka na Pohorju. Vsako dopoldne smo imeli te-
čaj smučanja, po kosilu pa različne športne dejavnosti 
in delavnice. Več kot polovica nas je bilo smučarjev 
začetnikov in prav vsi smo se naučili smučati tako do-
bro, da že lahko uporabljamo dvosedežnico. Vsi osta-
li so smučarsko tehniko dobro nadgradili. Vsak dan 
smo se veliko gibali na svežem zraku. Prvi dan smo se 
učili FIS pravila in imeli nočni pohod, drugi dan smo 
se odpravili na enourni pohod do slapa Skalce, tretji 
dan smo se preizkusili v adrenalinskem parku, četrti 
dan pa smo igrali različne športne igre. Za vsakega se 
je nekaj našlo, zato smo se stežka vrnili domov. Mnogi 
bi raje ostali na Pohorju, kot pa odšli spet nazaj v šolo. 
Šola v naravi je bila za nas nepozabna in zanimiva iz-
kušnja. Veselimo se že ponovne. Upamo, da nas čaka-
jo še zanimiva doživetja. 

Učenci 5. a in b

Četrtošolci smo ekperimentirali

V naši skupini smo ugotavljali, katera snov je trša. 
Primerjali smo: lipov in bukov les, apnenec, gumo, 
kredo, stiropor, iverico. Da smo ugotovili, kaj je trše, 
smo stvari razili. Trša snov je na mehkejši snovi pu-
stila razo. Najtrši je bil apnenec, najmanj trd pa je sti-
ropor.

Teo, Gal, Thomas, Svit, Žiga, Aleksej, Mai, 4. a

V naši skupini smo ugotavljale, katera tekočina je 
najgostejša. Naredile smo stolp iz tekočin. Pripomoč-
ki, ki smo jih potrebovale, so bili: olje, malinov sirup, 
voda, detergent in plastični lončki. Počasi smo ulivale 
tekočine v lonček. Ugotovile smo, da je malinov si-
rup najgostejši, ker je potonil na dno lončka. Za tem 
je detergent in voda, najredkejše je olje, ki je plavalo 
na vrhu.

Maša, Lucija, Zoja, Mia, Iris, Lina, 4. a

Izvedli smo eksperiment s tekočinami. Uporabi-
li smo vodo, detergent, olje in med. Najprej smo te-
kočine prelivali v lončke. Ugotovili smo, da tekočine 
različno hitro tečejo. To pomeni, da imajo različno vi-
skoznost. Najhitreje teče voda, najpočasneje pa med. 
Če bi ga segrevali, bi tekel hitreje. 

Eva, Skaj, Lana, Luka, Larisa in Filip, 4. a

Z našim eksperimentom smo želeli ugotoviti, 
katera kovina je najtrša. Uporabljali smo: baker, po-
cinkano kovino, nerjavno jeklo, svinec, medenino in 
železo. Trdoto smo dokazovali z razenjem. 

Ugotovili smo, da je najtrše železo, najmehkejša pa 
pocinkana kovina. Pri pouku zelo radi eksperimenti-
ramo, saj se tako zelo veliko naučimo.

 Ian, Matic, Mark, Vito, Timi, Lukas, 4. a

AKTUALNO
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Marka obišče Miklavž

Mama je rekla, da danes pride Miklavž. Zvečer je 
Marko zaslišal trkanje po vratih. Odprl je vrata in za-
gledal parklja. Hitro je stekel k postelji in se skril pod 
njo. Parkelj je zaropotal z verigo in ga potegnil izpod 
postelje. Zdaj se je Mark skril pod sedežno garnituro. 
A parkelj ga je spet potegnil ven. Marko je stekel za 
mamin kovček. Spoznal je, da se pridni otroci nimajo 
česar bati, poredni pa. Mark je od Miklavža dobil dve 
pomaranči in čokolado.

Patrik Greifoner, 2. a

Miklavž

V decembru otroke obiščejo trije dobri možje. 
Prvi je sveti Miklavž. Obiskal me je 5. decembra zve-
čer. Najprej sem zaslišal zvok parkljeve verige. Zelo 
sem se ustrašil. Nato sem zagledal Miklavža. Prišel je 
v hišo. Pogovarjal sem se z Miklavžem, nato sem dobil 
darila. Zahvalil sem se za darilo in obisk. Obljubil mi 
je, da naslednje leto spet pride.

Vito Balaj, 2. a

Priprave male Pije na božič

Pija je za božič spekla pito. Ko jo je spekla, se je 
spomnila, da še mora okrasiti smrečico. Po delu si je 
skuhala topel čaj. Odšla je spat. Ponoči je prišel Boži-
ček. Prinesel je veliko daril. Ko se je Pija zbudila, je šla 
v dnevno sobo. Tam jo je pod smrečico čakalo veliko 
daril. V prvem je bil avtodom iz kock, v drugem pa 
hiška za punčke. Tako je Pija preživela božič.

Nika Čuček, 2. a

Božični sprehod okrog jezera

Z družino smo odšli k Trojiškemu jezeru. Zraven 
smo imeli luči, ker je bila tema. Dolgo smo hodili in 
prečkali tri mostove. Všeč so mi bili mostovi, ker se je 

lepo videla voda. Z mojo sestrično sva si govorili šale. 
Hodila sem s sestričnama Aljo in Ano ter z dedkoma 
in babicama. Nazadnje smo hodili po stopnicah. Tako 
se je zaključil pohod. Odšli smo domov. Naši čevlji so 
bili zelo umazani.

Zoja Potočnik, 2. a

Polnočnica

Čeprav sem bil utrujen, sem 24. decembra šel k 
polnočnici. Ljudje so prišli z baklami z vseh strani 
Voličine. Otroci so zaigrali predstavo o najbolj znani 
božični pesmi. Naslov te pesmi je Sveta noč. Pesem sta 
napisala in skomponirala Joseph in Franz iz Salzbur-
ga. Predstava je bila zelo zanimiva. Na koncu smo vsi 
zapeli Sveto noč. 

Paskal Rojko, 2. a

V Voop parku

Med počitnicami smo šli s prijatelji v Voop park. 
Bila je velika gneča, zato smo morali čakati eno uro. 
To uro smo izkoristili za gledanje zabave drugih, ki 
so že bili na trampolinih. Končno smo šli v park. Še 
prej pa smo si morali pogledati filmček, ki je potekal 
štiri minute. Po filmčku smo šli v igralnico. Najprej 
smo se morali razgibati. Šli smo na trampolin. Nato 
smo šli na vrv, ki je migala. Morali smo jo prečkati. 
To ni bilo lahko. Šli smo tudi na skakalnico in trapez. 
Skakali smo v penico in plezali po plezalni steni. Bilo 
je zanimivo.

Liza Stergar, 2. a

Mali jelenček raziskuje

Nekoč je živela družina jelenov. Eden izmed njih 
je bil mladiček, ki mu je bilo ime Luka. Luka je bil 
najmlajši v čredi jelenov, zato so vsi pazili nanj. Ne-
kega dne je Luka poležaval v travi. Pogovarjal se je s 
svojim starejšim bratom, ki je jedel travo. Luka je z 

LITERARNE STRANI

Nika Farazin, 5. a Neža Kuhar, 5. b
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bratom opazoval naravo. Drugi dan je bil močan veter 
in Luko je zeblo, čeprav je imel dlako. Tretji dan je 
snežilo, zato je jelenova družina odšla v gozd. Luka je 
padel v sneg, ker so ga ulovili volkovi. Mimo je prišel 
medved, ki je pregnal volkove. Medved je pospremil 
jelenčka k njegovi čredi. Njegova čreda je bila zelo 
hvaležna medvedu, ker mu je rešil življenje.

Klara Sužnik, 2. a

Moj prvi nastop s harfo 

Sem harfistka. Učim se igrati harfo. Prvi nastop 
sem imela lani. Bila sem zelo živčna. Igrala sem sklad-
bo Marko skače. Vedela sem, da sem pripravljena, saj 
imam vajo dvakrat na teden. Doma sem tudi v vsak 
dan vadila pol ure. Zdaj na dan vadim eno do dve uri. 
Vesela sem, da lahko igram harfo. Harfa se mi zdi prav 
posebno glasbilo s strunami. Zanimivo mi je, da ima 
harfa lahko več kot šestintrideset strun in da lahko 
ima tudi pedala. Upam, da ko odrastem, kdaj nasto-
pim na pravem velikem odru.

Ela Klara Črešnar, 3. a

Pravljica o zajcu in zlatih copatih 

Pred davnimi časi je živel zajček Niko. Zajček Niko 
se je res rad zabaval. Jezil je veverice, skakal naokoli in 
kmetu kradel korenje. A močno ga je zeblo v tačke. 
Drevesa so ga opazovala. Sklenila so, da bodo na tla 
posula listje, da zajcev več ne bo zeblo. A ko so posula 
listje, zajci niso vedeli zakaj. Šele čez čas so ugotovili, 
da zaradi posutega listja jih več ne bo zeblo v tačke. 
Vsako jesen drevesa poskrbijo za to. Zajec Niko pa 
lahko jezi še več veveric, še višje skače in kmetu ukra-
de še več korenja.

Anže Muhič, 3. a

Dobila sem Pikija 

Julijskega večera je sestra Barbara pripeljala psič-

ka. Skupaj z bratom Julijanom sva mu dala ime Piki. 
Barbara je zanj kuhala posebno hrano. Jaz in Piki sva 
tekala okrog hiše in se igrala. Bila sem zelo vesela, da 
ga imamo. Ko je bila hrana kuhana, jo je Piki takoj 
pojedel. Dogovorili smo se, da bo Piki spal v hiši, ker 
bi ga bilo samega strah. Skupaj smo spali na balkonu. 
Piki je spal na brisači, midva z bratom pa sva spala v 
spalni vreči. Zjutraj sva ga z mamo peljali ven. Na sto-
pnicah se je polulal. Počistila sem, nato sem se odšla 
igrat s Pikijem. Zelo sem vesela, da ga imam.

Avrelija Sužnik, 3. a

Narobe pravljica

Nekoč so živeli trije psi. Šli so od doma in si zgra-
dili hiše. Prvi si je zgradil hišo iz mila. Drugi pes si 
je zgradil hišo iz papirja. Tretji pa si je zgradil hišo 
iz železa. K prvemu psu je prišel zmaj in ga pojedel. 
Pojedel je tudi drugega psa. Tretjega psa pa ni mogel 
pojesti, saj je živel v hiši iz železa. Zmaj je z ognjem 
poskušal podreti železno hišico. Ko je zmaju zmanj-
kalo sape, ga je tretji pes premagal. Zabodel ga je z 
mečem.

Lukas Rojko, 4. a

Znanje

Vsak zna črkovati in pisati,
zna prepevati in odštevati,
ko si majhen veliko znanja dobiš,
ko si velik že ti učiš,
znanje rad deliš,
vedno nekaj v zameno dobiš.
Če nekaj znaš, nekaj veljaš!

Nika Farazin, 5. a

Reklama

Reklama je taka, 
ki nikoli ne počaka, 

LITERARNE STRANI

Mitja Zorec, 5. a Aljaž Fras, 5. a
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hitro na teveju se vrti, 
da je vsak ne zamudi.
Ko pa reklame več ni, 
na kavču nihče več ne sedi.

Poleg nje se vsak zabava, 
dokler film se ne začne, 
ko pa na programu je pica, 
vsak dobi rdeča lica. 

Reklame včasih nadležne so, 
zato zdaj hitro v posteljo.
Vse kar vidijo naše oči, 
ni treba kupiti. 

Vita Munda, 5. b

Pesem brez naslova

Tam stoji lovec,
in v roki drži novec,
s katerim gre v puščavo , 
kar tak za zabavo,
saj se hoče s kraljem veseliti,
in to z obilno večerjo nagraditi.

Tukaj pesmice je konec.
Nika Žgeč, 6. b

Čaroben novec

Nekoč živel je lovec,
ki si močno želel je čaroben novec.
A novec skrival je zlatar,
ga dal ni za noben denar.

Zlatar živel je v puščavi,
daleč v peščeni tam daljavi.
Tam živel je čisto sam,
iskal ljudi povsem zaman.

Enkrat šel je na sprehod,
z novcem v rokah na pohod.
In zapiha veter, vuš!
Ter novec šel je, vuš vuš vuš!

Zlatar ga išče, a ne najde,
novec za zmeraj je zgubljen.
Pa lovec pride v puščavo,
tako kar za zabavo.

In zlatar mu vse pove,
pa lovec gre pot pod noge!
Ne išče dolgo, saj ga najde,
preda zlatarju ga in pojde.

A zlatar hitro ustavi ga,
in po rami potreplja.
Še dalje se je veselil,
in lovcu novec podaril.

Asja Žgeč, 6. b

Primerjava ljudske in umetne 
pravljice

Predstavila vam bom primerjavo dveh pravljic, in 
sicer ljudske z naslovom Fižolčki ter umetne pravljice 
Svinjski pastir avtorja Hansa Cristiana Andersena.

Ljudska pravljica govori o možu in ženi, ki sta si 
zelo želela otroka. Nekega dne so se fižolčki spreme-
nili v dojenčke, ampak jih je žena hitro nagnala ven. 

Anže Majer, 5. bNeja Ditner, 5. b
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Ostal je samo en, za katerega sta lepo skrbela. 
Umetna pravljica pa govori o princu, ki je bil za-

ljubljen v princeso. Podarjal ji je darila, vendar ji niso 
bila všeč. Našemil se je v svinskega pastirja in dobil 
službo na gradu. Svoje izume je podarjal princesi v 
zameno za njene poljube. Nekega dne pa ju je pri tem 
zasačil cesar in ju oba vrgel iz gradu. Ko je princesa 
ugotovila, kdo je princ v resnici, se je z njim želela po-
ročiti, a on tega ni več hotel.

Obe imata kar nekaj značilnosti pravljic. Na pri-
mer obe imata tipičen začetek, pravljična števila in 
srečen konec.

V pravljici Fižolčki je glavna književna oseba žena, 
ki je ljubezniva in prijazna. Ko so se fižolčki spreme-
nili v otroke, je bila vesela, ampak jih je pregnala, ker 
jih je bilo preveč in bili so prezahtevni. 

Glavna književna oseba pri umetni pravljici je 
princ, ki je prav tako prijazen in sočuten. Na koncu 
kljub svoji ljubezni princese ni želel oženiti, ker je ve-
del, da ji ni mar za njega.

Lana Toplak, 6. b

Sova in pes

Pes je pred nevihto
lovil sovo brihto.
Tekel, tekel je in govoril:
»Pazi se me! Vrat ti bom zavil!«
A sova brihta pametna je bila,
njen priimek z nevihta se rima.
Sova od dežja,
padla je na tla,
krila poškodovana so bila.
Še zadnje atome moči nabere
in se od tod pobere!
A pes se drl je nazaj:
»Šla boš v nebeški raj!«

Nil Škerbot, 7. a

Ko mačke ni doma, miši plešejo

Sovi so se mladički izvalili
in ves dan gor ter dol po gnezdu hodili.
Mama jih je pridnosti učila
in vsak dan po hrano skočila.
»Z nikomer ne smete govoriti, 
sicer dobite po riti!
V gnezdu ne smete noreti,
preden se ne naučite leteti!«
Sovice male so vse obljubile,
potem pa po svoje storile.
Gnezdo so v smrt pahnile,
in posledice dobile.
Vse sovice v strahu pobegnile so v svet,
da jih mama ne bi pretepla spet.

Jan Hegedič, 7. a

Prvi sladoled

Tone še nikoli ni slišal za sladoled. Njegova sestra 
je bila pri teti Pavli v mestu in ta ji je kupila slado-
led. Njemu je pripovedovala, kako je sladek in hladen. 
Njegov oče je delala na železnici, zato je imel brez-
plačne prevoze, ki jih je hotel izkoristiti. Neke nedelje 
so se ata, mama in Tone odpeljali v Rogaško Slatino 
po nekaj steklenic slatine. Tam so se sprehajali in Tone 
je opazil ljudi, ki so v rokah držali sladoled, zato je 
vprašal očeta, če ga tudi njemu kupi. Tonetu je njegov 
prvi sladoled, ki je imel okus po malinah, padel na tla. 
Ko je očeta prosil za novega, ga je oče hotel prepričati, 
da bo postal krastav kot sladoledar. Najprej ga je bilo 
strah, da se bo to zgodilo, potem pa mu je bilo vseeno 
in je užival v novem sladoledu, ki ga je lizal zelo pazlji-
vo. Gledal je po sebi, če ima kje kraste, a ni jih bilo. 

Književne osebe, ki jih zasledimo v besedilu, so 
mali Tone, ata, mama, sestra, teta Pavla in sladoledar.

Tone je bil mlad fant, ki je imel bujno domišljijo, 
ker je zelo rad bral knjige. Nosil je kratke hlače z na-
ramnicami in večinoma hodil bos. Bil je pogumen in 
vztrajen.

Tone si ne bi želel sladoleda, če mu ne bi sestra 
pripovedovala, kako je sladek in hladen.

Zgodba se dogaja v Tonetovem domačem kraju 
Pesnici, kjer so tudi živeli, v Mariboru, ko je bila se-
stra na obisku pri teti Pavli in je opazovala življenje v 
mestu, in v Rogaški Slatini, ko je Tone dobil svoj prvi 
sladoled. To se je dogajalo v Tonetovem otroštvu.

V črtici je dvogovora bolj malo, saj pisatelj opisuje 
svoje razmišljanje o dogodkih, ljudeh in stvareh. Npr. 
kakšne občutke je imel, ko je lizal svoj prvi sladoled. 
Besedišče je lahko razumljivo in vsakdanje.

Črtica mi je zanimiva, zato ker govori o sladole-
du, ki ga imamo otroci zelo radi. Zraven tega pisatelj 
predstavlja svoje otroštvo, ki je bilo drugačno od na-
šega.

Angelika Rukav, 7. a

Timotej Kocbek, 5. b



31. januar 2020

stran 8

STRAN V TUJEM JEZIKU

Meine Familie

Ich heiße Alex. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich besuche 
die Grundschule in Voličina. Ich gehe in die siebente 
Klasse. Ich beginne mit dem Unterricht um halb acht 
und um eine Uhr gehe ich nach Hause. Mein Lieblin-
gssport ist Schwimmen. Ich spiele nicht gern Fußball.

 Ich habe zwei Opas und zwei Omas. Ich habe 
keine Urgroßeltern. Mein Vater ist der Ehemann von 
meiner Mutter. Er ist Koch. Er hat blaue Augen. Er 
spielt gern Fußball. Meine Mutter ist Kellnerin. Sie 
kocht gern. Der Sohn meiner Eltern ist mein Bruder. 
Er ist acht Jahre alt. Die Schwester von Papa ist meine 
Tante. Sie ist Zahnärztin. Das ist meine Familie.

Alex Fekonja, 7. a

Ich heiße Ajda. Ich bin zwölf Jahre alt. Mein Li-
eblingssport ist Eislaufen und mein Lieblingstier ist 
meine Hündin Neli. Ich komme aus Slowenien und 
wohne in Voličina. Ich besuche die Grundschule Vo-
ličina. 

Das ist meine Familie. Meine Oma Stanka ist die 
Mutter meines Vaters. Er heißt Damir und ist vierund-
vierzig Jahre alt. Er mag Radfahren. Mein Vater ist der 
Ehemann von Mama Simona. Ich bin das Enkelkind 
von meinem Opa Janko und meiner Oma Marica. Die 
Tochter meiner Tante Biserka ist meine Cousine. Sie 
heißt Laura. Sie ist neunzehn Jahre alt und wohnt in 
Ljutomer. Sie hat braune Haare und sie mag ihre Ka-
tze. Ich liebe meine Familie.

Ajda Strmčnik Kranvogel, 7. a

Meine Mutter heißt Marina,
mein Vater heißt Marijan.
Mein Bruder heißt Mario,
meine Oma heißt Danica.
Mein Opa heißt Franc,
das ist meine Familie!

Lina Sekol, 4. a

Meine Familie
Mein Vater heißt Simon,
meine Mutter heißt Andreja.
Mein Bruder heißt Paskal,
mein Opa heißt Marjan.
Meine Oma heißt Anica,
das ist meine Familie!

Lukas Rojko, 4. a

Meine Familie
Mein Vater heißt Denis,
mein Opa heißt Vincenc.
Meine Mutter heißt Sabina,
meine Schwester heißt Teja.
Meine Oma heißt Cvetka,
das ist meine Familie!

Timi Pfajfar, 4. a

Meine Stadt

Wir heißen Neja und Manja. Wir wohnen in Vo-
ličina, aber wir werden die Stadt Maribor vorstellen. 
Voličina ist ein kleines Dorf, aber Maribor ist eine 
große Stadt. Wir wohnen gerne auf dem Land. Auf 
dem Land haben wir gute Luft, sauberes Wasser, viel 
Natur und Ruhe. In der Stadt gibt es viel Verkehr, 
mehr Sehenswürdigkeiten, mehr Jobs, viele Schulen 
und mehr Unterhaltung. In Voličina gibt es eine Sc-
hule, ein Restaurant, eine Kirche, eine Post, ein Markt 
und ein Spielgarten. Aber in Voličina haben wir keine 
Bank, kein Krankenhaus, keine Apotheke und kein 
Kino, so fahren wir oft nach Maribor. Wir beschrei-
ben auch den Weg vom unseren Lieblingsrestaurant 
zum Kino. Wir gehen bis zur ersten Kreuzung rechts 
und an der Haltestelle vorbei, bis zur dritten Kreu-
zung links und an dem Niagara Cocktail Bar vorbei 
und hier ist das Kino. Wir lieben unsere Stadt. 

Neja Hadžiselimović in Manja Kurnik, 9. a

Mein Wohnort

Ich wohne in Voličina. Voličina ist ein kleines 
Dorf. Es liegt neben die älteste Stadt Ptuj. In Voliči-
na haben wir eine Schule, eine Post, ein Restaurant, 
einen Markt und eine Kirche. In der Post kann man 
Briefmarken kaufen, in einem Restaurant kann man 
Pizza essen. In einem Markt kann man Lebensmit-
tel kaufen. In Voličina haben wir keine Bahn, keine 
Apotheke, keine Bank. Voličina ist ein kleines Dorf, 
hat aber viele Vorteile als eine große Stadt. Es gibt hier 
bessere Luft, weniger Verkehr und schöne Natur. 

Wir denken in die Zukunft wird Voličina größer 
sein und wird mehr Sachen haben. 

Dennis Polič in Blaž Sekol, 9. a

Asja Žgeč, 6. b
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V šolskem letu 2019/2020 je na šoli ponovno za-
čela delovati interesna dejavnost lutke. Zakaj? Ker se 
učenci skozi lutke pokažejo v vsej svoji otroškosti, raz-
krijejo svoje skrite talente, se vživijo v vlogo ... Preko 
lutke so lahko nekdo drug in njihova bujna domišljija 
dela na polno.

Z učenci smo spoznali več vrst lutk in se do sedaj 
bolj aktivno ukvarjali ter se podrobneje seznanili z 
lutkami na palčki, ki smo jih spremenili tudi v senčne 
lutke.

Učenci so v skupinah ali pa sami pripravili svojo 

lutkovno predstavo. Izbrali so si zgodbo ali pa so si jo 
izmislili, nato izdelali lutke ter pripravili uprizoritev. 
Tako smo videli predstavo o kralju in treh služkinjah, 
nato predstavo o babici, ki si je zlomila nogo, nagajale 
pa so ji miši. Predstavo o repi velikanki in predstavo 
o najlepšem jajcu. Učenci so zares uživali v izdelavi 
lutk, pripravah na izvedbo ter seveda sami premieri 
njihovih predstav. Drug drugemu so zaploskali ter si 
podali predloge za izboljšanje in pa seveda pohvale za 
ves vložen trud, ki ga, verjemite, ni bilo malo.

Interesna dejavnost – Lutke

Mentorica: Nataša Herga Kosi
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NAŠI NAJMLAJŠI

Snežinke, najmlajša skupina vrtca

Snežinke

Po praznikih smo v vrtcu z grenkobo pospravili 
novoletne okraske in smrečico. Toda ostalo nam je 
veliko lepih spominov na praznično rajanje in druže-
nje z ostalimi skupinami otrok v vrtcu. Pekli smo tudi 
piškote in uživali v slavnostnem kosilu. December je 
mesec želja, zato smo si tudi mi nekaj zaželeli. Ker 
smo skupina Snežinke, smo si seveda zaželeli sneg. 
Žal pa nam Božiček te želje ni izpolnil.

Hladne dni si tako krajšamo z igro, pravljicami, 
ustvarjanjem. V mesecu januarju v vrtcu pospravimo 
vse igrače v omare in se igramo z nestrukturiranim 
materialom. V vrtec s starši prinesemo različno od-
padno embalažo, blago, volno, gumbe, les in različne 
druge materiale. Nato s pomočjo vzgojiteljic, domi-
šljije, raziskovanja in sodelovanja nastajajo najrazlič-
nejše igrače in igre.



www.plinarna-maribor.si

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, 031 650 488

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.

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

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

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

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

Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

      znam za več   
Več znanja z vadnicami Več znanja z 

interaktivnimi 
vadnicami.

www.znamzavec.si | 080 19 22
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Sara Rojs, Daša Capl, 9. aZala Družovič, 5. a

Neja Ditner, 5. b Lia Lucia Kmetič, 5. a

G
al

er
ija

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, prepi-
sovanje 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.

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

REKLAME - TISKtrgovine

www.mizarstvo-rajsp.si

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

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


