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Obisk doma starejših v Lenartu

V četrtek, 23. 1. 2020, smo učenci, ki smo vključe-
ni v interesno dejavnost Podmladek RK obiskali varo-
vance doma v Lenartu. V avli so nas pričakali in lepo 
sprejeli. Najprej smo se predstavili in nato nadaljevali 
pogovor o njihovi mladosti. Vsak je povedal svojo 
zgodbo iz mladih dni. Pripovedovali so nam, kako 
so doživljali vojne čase. Slišali smo veliko zanimivih 
zgodb. Hudo nam je bilo, ko so pripovedovali o tež-
kem življenju v mladosti.

Od gospe Danice smo izvedeli, da se je rodila leta 
1933 v Sv. Trojici in je delala v tovarni avtomobilov. 
Kot otrok je pobegnila s starši pred nemško vojsko v 
Beljak, od tam v Benedikt, nato v Radgono in na kon-
cu so prišli v Lenart. 

Od gospe Marice smo izvedeli, da je v dom prišla 
zaradi bolezni in nima nikogar, ki bi zanjo skrbel.

Gospa Tončka se svoje mladosti spominja z gren-
kobo, ker sta jo starša pretepala. Mlada je zbolela in 
ni mogla nadaljevati šolanja. Pri 18. letih je njen brat 
Maks postal invalid, za katerega je morala skrbeti. 
Zdaj oba živita v domu.

Varovanci se imajo v domu zelo lepo. Imajo veliko 
aktivnosti, osebje doma je zelo prijazno in lepo skrbi-
jo za njih. Imajo izlete, kopanje, sladoledni piknik in 
sprehode. 

Povabili so nas naj večkrat pridemo, ker jim je lepo 
z nami. Radi se spomnijo minulih časov.

Melisa Lipnik Spahić, 8. a

Teden pisanja z roko 

Letos smo se v tretjem razredu priključili Društvu 
Radi pišemo z roko, ki je leta 2016 pričelo z akcijami 
spodbujanja pisanja z roko. Osnovni namen društva 
je ozaveščanje širše strokovne in splošne javnosti o 
pomenu pisanja z roko ter spodbujanje le-tega. Teden 
pisanja z roko je potekal od 20. do 24. januarja 2020. 
V tej vseslovenski akciji je letos sodelovalo 230 usta-
nov, predvsem osnovnih in srednjih šol. V tem tednu 
smo skušali čim več pisati z roko in k pisanju spodbu-
diti čim več ljudi. Pripravili smo plakat, na njem smo 
predstavili teden in svoje misli o pomenu takšnega pi-
sanja. S pismi smo razveselili svoje sošolce. Razgledni-
ce smo poslali tretješolcem slovenskih šol. Pri pouku 
smo skušali čim več stvari zapisati z roko. K pisanju z 
roko smo povabili tudi svoje družinske člane. Upamo, 
da smo s svojim vzgledom še koga spodbudili, da bo v 
roke namesto tipk, pogosteje prijel pisalo. 

3. a

Zanimivosti o vremenu v našem 
kraju

V Šolarčku smo že poročali, da se na OŠ Voličina 
in ob OŠ Korena nahajata vremenski merilni posta-
ji. Izmerjeni podatki so dostopni na spletni strani OŠ 
Voličina (www.os-volicina.si). Za obdobje od 1. 12. 
2019 do danes jih v nadaljevanju navajamo po naši 
oceni nekaj najbolj zanimivih.

Najnižja temperatura v Voličini je bila izmerjena 
v ponedeljek, 30. 12. 2019, in sicer -8,0 °C ob 7.22. 
Najnižja temperatura v Koreni pa je bila izmerjena v 
sredo, 22. 1. 2020, -5,9 °C ob 6.58. Najvišja temperatu-
ra v Voličini je bila 17,7 °C, izmerjena 17. 12. 2019 ob 
12.28. Prav tako je bila najvišja temperatura v Koreni 
16,5 °C izmerjena istega dne ob 12.20.

Zanimiv je tudi podatek, da se je temperatura zra-
ka v Voličini v dnevu najmanj spremenila v ponede-
ljek, 21. 1. 2020, saj se je tega dne spremenila le za 2,0 
°C, in sicer se je »ogrelo« od -2,1 °C ob 3.30 do -0,1 
°C ob 15.52.

Merilni napravi merita tudi zračni tlak. V Voličini 
je bil izmerjen najnižji v nedeljo, 22. 12. 2019, in sicer 

AKTUALNO
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AKTUALNO / RAZRED ...

Predstavitev 6. a

Sem sramežljiva in tiha, rada imam šport, doma 
imam kužka, z njim se veliko igram. Ariana Pivec

Treniram twirling, v šoli se ukvarjam z odbojko 
ter obiskujem zeliščarski in slaščičarski krožek, zelo 
rada se smejim. Brina Bezjak

Sem pridna in prijazna, v šoli bolj zadržana in 
tiha. Vedno sem zaspana in rada pomagam drugim. 
Najraje se igram z mojim kužkom in zajčkom. Jana 
Fistrovič

Zelo rada se zavrtim v baletnem dresu, rada imam 
tudi živali, v šoli se ukvarjam z odbojko in obiskujem 
zeliščarski in slaščičarski krožek. Julija Horvat

Treniram ju jitsu. Rad imam svoje živali. Jure Sirk 
Sem dober v logiki. Rad z Maticem igram Fortni-

te. Maks Šešerko
Sem prijazna in se veliko smejem, zelo rada ple-

zam in igram odbojko. Maruša Vrčko 
Sem dober športnik, z Maksom igram Fortnite, 

rad gledam filme in nogomet. Matic Čeh
Sem prijazna. Rada sem v družbi dobrih prijate-

ljev. Če bi bilo možno bi imela vse hobije na svetu, ker 
pa ni možno treniram sodobni ples in plavanje. Rada 
imam živali, predvsem pse. Mija Marušič 

Treniram jahanje in odbojko, v šoli obiskujem sla-
ščičarski krožek, zelo rada imam živali, veliko se sme-
jem. Neža Štruc

Rad igram nogomet in rad gledam dobre filme in 
jem dobro hrano. Tjaž Hadžiselimović

Zelo rad rišem oziroma prerisujem, včasih grem 
na igrišče, kjer se zabavam. Rad grem tudi k bratu in 
skupaj igrava video igrice. Rad pomagam staršem pri 
hišnih in zunanjih opravilih. Žiga Jarc

Rad igram nogomet in računalniške igre. Alen 
Kramberger

Rada imam živali, še posebej muce. Mellanie 
Trinkaus

Predstavitev 6. b

Rad plavam, sem dober matematik in tehnik. Do-
bil sem zlato priznanje na državnem tekmovanju iz 
matematike. Dosti pomagam babici in dedku na kme-
tiji, ker obožujem živali. Alen Sužnik

Rad delam na kmetiji. Rad izdelujem iz lesa. V šoli 
sem odličen pri tehniki. Ambrož Kurnik

Rad se igram s svojim psom. Najraje jem pico. 
Včasih pa sem rad na telefonu. Rad imam računalni-
štvo. Gašper Slanič

Sem zelo pozitivna in živahna oseba. Rada poma-
gam drugim in obožujem angleščino. Lana Toplak

Stara sem 11 let. Vedno sem nasmejana, rada ri-
šem in plešem. Lina Erman

Rad igram košarko in računalniške igre. Doma 
imam sedem zajčkov, šest kokoši, enega psa in eno 
mačko. Maj Šiler

Prijatelji menijo, da sem smešna. Imam rada šolo, 
še posebej likovno umetnost, ker tam ni domačih na-
log. Nimam hišnega ljubljenčka, želim pa si zajčka. 
Neja Ornik

Sem zgovorna in rada spoznavam nove kraje. Moji 
hobiji so: fotografiranje, šah in gimnastika. Zelo rada 
berem pustolovske in akcijske knjige. Nika Žgeč

Zelo rada potujem v druge države in kraje. Moji 
hobiji so ples, slikanje in risanje. Rada se družim s 
svojimi prijatelji. Asja Žgeč

Ne maram domačih nalog. Rada imam šolo, ker 
imamo likovno umetnost. Imam dva hišna ljubljenč-
ka, in sicer kužka in muco. Nina Krajnc

Rad igram video igre in se vozim z motorjem za 
kros. Moj najljubši predmet je šport. Rad imam živali. 
Ray Mulec

Rad hodim k tehniki in zelo rad izdelujem iz lesa. 
Rad igram košarko in nogomet. Obiskujem tudi gasil-
ce v PGD Voličina. Rene Marin

Rad imam glasbo, posebno igranje na tolkala. Rad 
gledam stvari o vesolju in rad imam tudi tehniko. Rad 
igram tudi video igre. Tai Kmetič

Stara sem 11 let. Sem smešna in rada pomagam. 
Zelo rada rišem in se ukvarjam s športom. Tineja Ru-
pnik

Rada kotalkam in plezam. Rada se družim s pri-
jatelji in berem knjige. Ne maram pa domačih nalog. 
Laura Vugrinec

Najraje se družim s prijatelji in igram video igrice. 
Ne maram šole in učenja. Žak Urnaut

995,3 hPa ob 12.46, prav tako je bil najnižji tlak v Ko-
reni izmerjen istega dne ob 12.02, in sicer 981,5 hPa. 
Najvišji zračni tlak v Voličini je bil izmerjen 20. 1. 
2020, in sicer 1054,1 hPa ob 22.19. Istega dne merilna 
naprava v Koreni ni oddajala podatkov, zato najvišji 
zračni tlak ni bil zabeležen. 

Najbolj vetroven dan, ki so ga napovedali tudi me-
teorologi, je bil ponedeljek, 10. 2. 2020. Tega dne je 
merilna naprava v Voličini zabeležila najvišji sunek 

vetra, in sicer 125,6 km/h ob 10.45, prav tako je istega 
dne tudi merilna naprava v Koreni zabeležila najviš-
jo hitrost vetra, in sicer 91,3 km/h ob 10.20. Veter je 
v ponedeljek, 10. 2. 2020, med 10.00 in 12.00, ko sta 
merilni napravi zabeležili najvišje hitrosti, povzročil 
kar nekaj nevšečnosti, saj je podiral drevesa in odkril 
nekaj streh.

Ravnatelj
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This is me and my friend Samo. Samo's surname is 
Hercog. He's got short, brown hair. He hasn't got stra-
ight hair, he's got curly hair. He's got blue eyes. He's 
tall. His favourite sport is football. He's got two pets. 
He's got a cat. It's white. He's got a dog, too. His dog 
is big and brown.

Saška Gavez, 5. a

This is me and my friend Maja. Her surname is 
Daks. Maja is 11 years old. She's got straight, blond 
hair. She's tall, but she isn't strong. She hasn't got curly 
hair. Her favourite colour is black. Her favourite ani-
mal is a horse. She likes her bedroom and she likes 
chewing gums. She has got a pet. Her pet is a dog. It's 
black and brown. It's very big. 

Lia Lucia Kmetič, 5. a

This is me and my friend Jan. His surname is Ču-
ček. He is eleven years old. He is tall and strong. He 
lives in Straže. He's got short brown hair. He hasn't got 
curly hair. He's got brown eyes. His favourite colour is 
blue. His favourite animal is a rabbit. He's got five cats. 
His favourite cat is brown, black and white. It's small.

Zala Družovič, 5. a

Today I will tell you something about my best fri-
end. Her name is Neja. She is 10 years old. She has got 
long brown hair and brown eyes. She's got some frec-
kles on her face. She wears earrings. She is short and 
thin. She is wearing trousers and a sweater. Her favou-
rite food is a hamburger. She has got a bunny. Its name 
is Popy. It's white. It loves salad, popcorn, carrots and 
hay. It loves to play and it's curious. Neja loves to play 
with her bunny every day. Neja's favourite colour is 
purple. I hope that we will stay best friends forever.

Vita Munda, 5. b

My friend

Odsotnost učencev zaradi bolezni

Učenci so v šoli v zadnjih 14 dneh veliko izostajali 
zaradi bolezni. 

V tednu od 3. do 7. 2. 2020 je v povprečju vsak dan 
v šolskih klopeh manjkalo 70 ali več učencev. Odso-
tnost se je gibala od 30,0 % do 41,2 %, ko je v petek, 7. 
2. 2020, v šoli manjkalo 96 učencev. Tega dne je bilo 
prisotnih 137 učencev ali 58,8 %. 

V tednu od 10. do 14. 2. 2020 je bilo odsotnosti 
zaradi bolezni manj, saj se je gibala od 18,3 % do 26,2 
%. 

Danes v ponedeljek, 17. 2. 2020, je od 233 učencev, 
ki obiskujejo šolo, prisotnih 219 ali 94,0 %. Iz podatka 
se razbere, da je obdobje gripe, vročine, prehladov ter 
drugih trebušnih nevšečnosti za nami.

RavnateljA
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INTERVJU

Ples kot način življenja

Za to številko Šolarčka smo opravili intervju z 
nekdanjo učenko naše šole, in sicer Hano Pivljakovič. 

Kam segajo začetki tvojega plesanja in od kod 
navdušenje za ples?

Navdušenje sega že v zgodnje otroštvo, ko sem 
hotela postati baletka. Dve leti sem obiskovala plesno 
pripravnico v Lenartu. Sestra mi je povedala, da sem 
zelo rada korakala po stanovanju in vrtela njeno ma-
žoretno palico, ko sem bila stara komaj eno leto.

Spomnim pa se, da sem vedno želela prisostvovati 
maminim treningom, ki jih je imela z učenci. Oblju-
biti sem ji morala, da jih ne bom motila pri delu. Kako 
sem sredi plesne točke pritekla na oder in so vsi mi-
slili, da je to del točke, pa še danes rada pogledam v 
arhivu na spletni strani šole Voličina. 

Skratka, od kar pomnim, plešem.

Katere zvrsti plesa si plesala?
Kot sem že omenila sem se v zgodnjem otroštvu 

srečala z baletom, kasneje pa trenirala street dance, 
hip hop, moderni in sodobni ples. Street dance sem 
plesala pri Plesni dimenziji, hip hop pri Plesni dimen-
ziji in pri plesni šoli Unlimited, moderni in sodobni 
ples pa pri Plesni izbi, kjer sem bila vključena tudi v 
njihov plesni kolektiv.

Lani sem opravila avdicijo za člansko plesno sku-
pino Royce iz plesnega kluba TBA. Navdušenje je bilo 
tako veliko, da sem želela trenirati z njimi in nadalje-
vati šolanje v Celju, kjer sem lahko redno trenirala. 

Lani v oktobru ste se s plesno skupino pripra-
vljali na svetovno prvenstvo. Kako so potekali tre-
ningi pred tem? 

Treningi so bili zelo naporni. Tudi po deset ur. 
Starši so me že v nedeljo peljali v Celje, saj smo treni-
rali tudi na ta dan. 

Kje in kdaj je bilo veliko tekmovanje?
Plesalke in plesalci Plesnega centra TBA smo se 

od 15. do 19. oktobra 2019 udeležili IDO svetovnega 
prvenstva v HIP HOP-u, ki je potekalo v nemškem 
Bremerhavnu. In sicer smo v najprestižnejši kategoriji 
članskih formacij dosegli srebro.

(Poglejte si posnetek: https://bit.ly/2HrQ8LO)

Kako ste se v skupini odzvali, ko ste izvedeli, da 
ste svetovni podprvaki? Kakšni so bili občutki?

Bilo je nepozabno, noro ... Pravzaprav se v tistem 
trenutku nismo zavedali, kaj smo dosegli.

Kateri so tvoji še ostali vidnejši dosežki?
3. mesto na državnem prvenstvu in uvrstitev na 

svetovno prvenstvo street dance solo pionirke in zlato 
priznanje na državnem srečanju plesnih skupin. 

Plesalec se pri plesanju lahko sreča tudi z nepri-
čakovanim. Ali si kdaj naletela na težave?

Pravzaprav sem v težavah prav zdaj. Po svetov-
nem prvenstvu sem namreč imela poškodbo gležnja 
in težave s srcem. Po mesecu dni se mi je zdelo, da 
ne bom zmogla nadoknaditi zahtevnih koreografij in 
naenkrat se mi je vse obrnilo na glavo. 

Kakšne so želje za naprej? Kje se vidiš v priho-
dnosti?

V prihodnosti se vidim v vlogi koreografinje, že-
lim si postati bolj odrska plesalka in nasploh koreo-
grafirati kakšne plesne spektakle oz. šove.
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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

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 bi bil Paskal?
Pa sem Paskal, juhuhu!

Paskal Rojko, 2. a

V glasbeni šoli

Obiskujem glasbeno šolo Muziklub. Igram kita-
ro. 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. Se-
daj 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 veli-
ko 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 
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

Krtek

Na našem dvorišču živi krtek. Vsak dan narije 
kupe zemlje. Mogoče mu pomagajo celo njegovi pri-
jatelji. So zelo delavni, ker je vsak dan več krtin. S tem 
so zelo koristni, ker rahljajo zemljo. To zemljo mora-
mo razgrabljati. Iz tega zraste nova trava. Travo po-
kosimo s kosilnico. Takrat pa se spet pojavijo krtine. 
Torej naš krtek spet dela.

Kial Mulec, 2. a

LITERARNE STRANI

Matic Kunstič, 4. aFilip Kurnik, 4. aLucija Sivec, 4. a
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Čebelica Ajda

Nekoč je živela čebelica. Ime ji je bilo Ajda. Žive-
la 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

Bombi, mali tat

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. Zju-
traj 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

Nov nahrbtnik

Nekoč je živela miš Mimi. Ravno se je vračala iz 
šole in pomislila je, da ima mami rojstni dan. »Kupila 
ji bom nahrbtnik,« je rekla Mimi. Odšla je v trgovino 
s torbami. Tam je videla veliko torb različnih barv. Vi-
dela je modro, zeleno, rumeno in rdečo. Modre ni ho-
tela, ker bi jo izgubila v vodi. Zelene ni hotela, ker bi 
jo izgubila v travi. Rumene ni hotela, ker bi jo izgubila 
med trobenticami. Kupila bo rdeč nahrbtnik, da ga ne 
bo izgubila. Ta bo mami zagotovo všeč.

Zoja Potočnik, 2. a

Jež gre k zdravniku

Ježek se je slabo počutil, zato ga je mama peljala 
k zdravniku. Ježek je moral dolgo čakati. Zdravnik 
je ježka poklical v ordinacijo. Usedel se je na stol in 
zdravnik je ugotovil, da ima gripo. Naročil jima je, da 
morata v lekarno po zdravila. Ko sta prišla do lekarne, 
sta kupila sirup. Ježek ga je moral piti en teden. Potem 
je šel ponovno na pregled. Zdravnik ga je pregledal in 
ugotovil, da je zdrav. Ježek je rekel: »Juhuhu, pa sem 
zdrav!«

Vita Vogrin, 2. a

Naš sobotni dan

V soboto smo odšli v kino. Ogledali smo si risan-
ko z naslovom Mali jeti. Risanka mi je bila zelo všeč. 
Nastopala je majhna pogumna punčka. Ta punčka je 
pomagala malemu jetiju domov na Madagaskar. Po 
koncu risanke smo odšli na tortico v kavarno. Spre-
hod po mestu mi je bil zelo zanimiv, saj je bilo že zelo 
temno. V mestu smo med sprehodom opazili veliko 
turistov.

Tian Žnidarič, 2. a

Pravljica o zajcu in zlatih copatih 

Nekoč pred davnimi časi je živel zajec. Tega zajca 
je zelo zeblo v noge. Nekega dne si je zajec tako moč-
no želel zlate copate, da jih je res dobil. Nenadoma je 
zaslišal zvoke čarovnice Eve. Prestrašil se je in skril 
za grmovje, namreč ta čarovnica je najhudobnejša na 
Zemlji. Čarovnica Eva mu je vzela zlate copate in mu 
jih odnesla v grad. V gradu je bival Evin pes. Ta pes 
je imel neskončno rad korenje. Zajec je priskakljal v 
grad. Psu je dal korenček, pes pa mu je v zahvalo dal 
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zlate copate. Zajec je živel srečno do konca svojih dni. 
Nikoli več ga ni zeblo v noge. Čarovnica Eva pa je do-
bila kazen, njen pes ji je namreč pobegnil.

David Lorenčič, 3. a

Rdeča kapica

Mama je Rdeči kapici naročila, 
naj nese babici pecivo
in naj se pazi, 
da jo čarovnica ne bo uročila.

Rdeča kapica je šla po poti naprej, 
srečala je volka.
Rekel ji je: 
»Kje je tvoja babica, povej!«

Volk ji je rekel: 
»Kaj imaš v košarici, 
jaz bi to nesel k tvoji babici.«

Rdeča kapica je šla samo naprej.
Volk jo je ponovno ustavil in rekel:
»Kje je tvoja babica, povej!«

Takrat pa mu je rekla, 
da tam hiška na gozdni jasi ždi, 
v njej njena babica živi.

Volk je hitro stekel tja, 
kjer živi njena babica
in si je v postelji prepevala.

Prišel je do stare hiške lesene, 
se k babici požene, 
odpre gobec in jo požre.

Neja Ditner, 5. b

Domača muca 

Muce so male domače živali. Glavo imajo trikotne 
oblike, na njej so koničasta ušesa. Na kosmatih tačkah 
imajo pet ostrih krempljev. Telo je podolgovate oblike. 
Mačke se najpogosteje oglašajo z mijavkanjem. Do-
mače mačke živijo v hiši in se prehranjujejo z briketi. 
Muca skoti dva do šest mladičev. Muce zelo veliko spi-
jo in so nočne živali. Koristne so, ker lovijo miši.

Lija Kramberger, 3. a

Župan in izgubljena sirova torta

Nekoč pred davnimi časi je živel župan, ki je obo-
ževal sirovo torto. Rad je imel otroke in vse drugo ra-
zen miši. Na dan, ko je mesto praznovalo sedem let, je 
župan naročil sirovo torto s sedmimi nadstropji.

Pogovarjali so se, plesali, jedli sirova peciva, sirove 
palčke, sirove obročke itd. Napočila je igra, ki županu 
ni bila pri srcu. Glavni pevec skupine Sirova bomba je 
naznanil: »Pridite, pridite! Igra bo potekala tako, da 
mora tekmovalec iti skozi labirint, tisti, ki prvi prečka 
cilj zmaga!« Igra se je začela. Tekmovalci so bili štirje: 
slaščičarka, pek, šofer avtobusa in mizar. Vsi so prišli 
na cilj in rezultati so se glasili; šofer je bil prvi, slašči-
čarka druga, pek tretji, mizar pa četrti. Nagrada je bila 
celotna zaloga sira. Ko so prišli nazaj do torte v jedil-
nico, otrok zakriči: »Torta je izginila!« Vsi se ozrejo v 
pladenj, na katerem je bila torta. Vsi zgroženi in pre-
senečeni pogledajo proti bobnarju skupine Mišji repi 
ter ga izprašujejo. Povedal jim je, da je videl le kup 
miši, ki so pojedle celo torto.

Župan ves prestrašen vidi le kup otrok, ki so je-
dli torto. Oddahnil si je, ko je videl, da v kraljestvu ni 
miši. Tako so vsi živeli srečno do konca svojih dni.

Brina Bezjak, 6. a

Špela Gavez, 7. aLuka Poš Šuman, 7. aZoja Lorber, 7. a
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Ustvarjam, raziskujem, rastem

Otroci skupine Mavrice z vzgojiteljicami

V tem šolskem letu je moto dejavnosti v vrtcu 
Ustvarjam, raziskujem, rastem. Velik poudarek daje-
mo področju narave. Otroci so veseli, ko lahko razi-
skujejo, preizkušajo, eksperimentirajo in napovedane 
hipoteze potrdijo ali zavržejo. Ker ni bilo možnosti 
raziskovati snega in ledenih sveč, smo se posvetili 
vodi. Spoznali smo, kako zelo pomembna je za življe-
nje in se naučili, da moramo z njo varčevati. Besedo 
voda so otroci povezali z morjem, bazenom, umiva-
njem, s pitjem, z dihanjem, s pipo, z zdravjem, z labo-
di. Povedali so, da ima okus po vodi ali da nima oku-
sa, da je bele, modre ali prozorne barve in da ne diši. 
Vodo smo mešali z medom in oljem. Opazili smo, da 
med ostane na dnu posode, olje pa plava na površini. 
Vanjo smo polagali različne predmete in ugotovili, da 
nekateri plavajo, drugi potonejo. Najbolj zanimivo je 
bilo čofotanje po vodi.

Ob tednu kulture smo z ogljem risali portret Fran-
ceta Prešerna in se pogovarjali o kulturnih prireditvah 
in kulturnem obnašanju. Nekdanja vzgojiteljica Julčka 
in knjižničarka Aleksandra sta nam pričarali pravljič-
na dopoldneva.

Ob dnevu zaljubljenih smo si povedali, da se ima-
mo radi in si izdelali presenečenje.

Zadnje dni nam smeh na obraz riše pustno ustvar-
janje in prepevanje. Otroci ustvarjajo pustne maske z 
različnimi tehnikami – slikanje s čopiči na različne 
podlage, slikanje z voščenkami, barvanje s flomastri 
in suhimi barvicami, risanje, izrezovanje in lepljenje. 
Imamo se čudovito, pustno. Naša skupinska maska 
počasi, a vztrajno, nastaja. Če boste v prihodnjih dneh 
videli mavrico, smo mogoče to mi, otroci skupine Ma-
vrice iz vrtca Selce. Pa nikomur ne povejte …
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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.
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