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Mini Planica

Učenci smo komaj dočakali dan (29. 9. 2020), ko nas je obiskala Mini Planica. Preizkusili smo se v smučarskih skokih, čeprav nekateri učenci še nikoli nismo stali na smučeh. Kljub pristankom na zadnji plati,
smo se vsi izkazali. Telemarka res nismo videli, smo pa navdušili z različnimi slogi skakanja.
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Šolsko leto smo začeli precej drugače
Pred začetkom 1. šolskega dne smo starše po e-pošti in z objavo novice na spletni strani šole seznanili,
da bo v šoli zaradi prisotnosti korona virusa v Sloveniji treba upoštevati navodila in priporočila NIJZ.
Zaposleni v šoli smo si želeli, da bi priporočila sprejeli
z razumevanjem in jih upoštevali oz. ponotranjili, saj
smo menili in še menimo, da gre za zdravje vseh nas
in tistih, ki jih imamo radi, zato smo na starše apelirali, da bodimo vsi odgovorni in upoštevajmo navodila
in priporočila v čim večji meri.
Starše smo seznanili, da je najpomembnejše, da v
šolo prihajajo in vstopajo samo zdravi učenci. Glede
na takratna priporočila NIJZ naj bi vsi učenci pred
vstopom v šolo in na šolskih hodnikih uporabljali zaščitne maske. Pri pouku so bili učenci brez mask.
Učitelji so učence opozarjali, da v šolo vstopajo
posamično, ob upoštevanju medsebojne razdalje vsaj
1,5 metra, in da priporočeno razdaljo upoštevajo ves
čas gibanja po šoli.
Po vstopu v šolo so učenci odšli do svoje garderobe in nato v matične učilnice, kjer so na svojem mestu
počakali na začetek pouka. Vse matične učilnice so
bile odklenjene in odprte pred začetkom pouka.
Pri gibanju po skupnih šolskih prostorih smo priporočali, da se učenci ne dotikajo držal. V času odmorov naj učenci ne zapuščajo matičnih učilnic, razen v
nujnih primerih.
Večina pouka je potekala v matičnih učilnicah,
kjer so učenci imeli tudi malico.
Priporočila za uporabo mask za učence so bila
posredovana šolam pred 1. šolskim dnem, ko je bilo
v Sloveniji v povprečju v zadnjem tednu več kot 20
novih okužb na milijon prebivalcev.
Velika večina staršev je zapis na spletni strani šole
in poslano e-pošto sprejela z razumevanjem. Nekaj,
ki pa se jih s priporočili NIJZ ni strinjalo, je napisalo
pismo, ki sva ga z županom Občine Lenart prejela, 3.
9. 2020.
Čeprav se zaradi upoštevanja priporočil NIJZ šolsko leto ni začelo tako, kot smo ga običajno začeli, so
se učenci v šoli prvi teden dobro počutili. Po razredih
je bilo ponovno slišati prijetno klepetanje in otroški
smeh. Ne glede na velik vpliv navodil NIJZ na začetek
pouka v tem šolskem letu, je prvi teden pouka potekal
sproščeno in umirjeno.
V septembru smo izvedli tudi vse načrtovane roditeljske sestanke. Zaradi korona virusa so bili sestanki sklicani posamično za razred. Na sestankih ste potrdili stare predstavnike v svet staršev oz. izvolili nove.
Seznam članov sveta staršev objavljamo.
Prav tako so bili sklicani in izvedeni roditeljski sestanki za posamezno skupino v vrtcu, razen za skupino Snežink, ker je večina staršev te skupine pridobila
pomembne informacije o začetku šolskega leta na roditeljskem sestanku, ki je bil v torek, 25. 8. 2020.
V petek, 18. septembra, je bila v kulturnem domu

Skupina/razred Člani sveta staršev
Vrtec Voličina – Snežinke Nina Fekonja
Vrtec Voličina – Zvezdice Gregor Širovnik
Vrtec Voličina – Lunice Marko Šilec
Vrtec Voličina – Sončki Barbara Kotnik
Vrtec Selce – Mavrice Polona Kranvogel
1. a Jerneja Fišer Kurnik
2. a Barbara Klemenšak
3. a Viktorija Zupanec
4. a Aljaž Kapun
5. a Gordana Tuš
6. a Janja Milošič
6. b Matjaž Oberlajt
7. a Natalija Čeh
7. b Smiljan Marin
8. a Doroteja Oberlajt predsednica
9. a Katarina Petek
9. b Mihaela Kranvogel
v Voličini osrednja proslava ob prazniku KS Voličina.
V kulturnem programu, ki so ga pripravili mladi ljubitelji kulture, so sodelovali tudi učenci šole. Na klavir
je zaigral četrtošolec, David Lorenčič, učenec Konservatorija za glasbo in balet Maribor, podružnična šola
Lenart. Člana šolske dramske skupine, Zala in Matic
Družovič, pa sta v domačem narečju skozi otroške oči
predstavila kulturno zgodovinsko dediščino domačega kraja.
Na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije smo
letos prvič praznovali Dan slovenskega športa, in sicer
23. septembra.

Mitja Zorec, 6. a
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Zakaj ravno ta dan? Ker je na ta dan Slovenija dobila prvo zlato olimpijsko medaljo. Letos namreč mineva okroglih 20 let od trenutka, ko je na olimpijskih
igrah v Sydneyu prvič zaigrala slovenska himna v čast
olimpijcem, veslačema Iztoku Čopu in Luki Špiku ter
strelcu Rajmondu Debevcu.
Dan slovenskega športa spodbuja vrednote biti
telesno aktiven, uživati življenje in skrbeti za dobro
počutje. Praznik smo aktivno praznovali na OŠ Voličina. Najprej smo se spomnili nekaterih slovenskih
vrhunskih športnikov in osvetlili pomen gibanja za
zdravo življenje, nato je bil za vse učence organiziran
športni dan, s katerim smo pri učencih želeli povečati zavedanje o pomenu telesne in športne dejavnosti
ter s tem nagovoriti tudi vse tiste, ki se s športom bolj
malo oz. ne ukvarjajo.
Evropski šolski športni dan predstavlja mrežo šolskih športnih dni, ki so združeni z namenom promocije gibanja in športa med mladimi. Osnovni namen
je mladim predstaviti šport kot zabavno aktivnost in
priložnost za druženje z vrstniki ter jih spodbuditi k
redni športni dejavnosti.
Letos smo izvedli Evropski šolski športni dan za
učence 6. a, 6. b in III. VIO v četrtek, 24. 9. 2020.
Učenci so se podali na pohod, se pomerili v igranju odbojke na mivki, ulični košarki, nogometu ter
se preizkusili na kolesarskem poligonu. Učencem je
bilo zelo zanimivo kolesarjenje in vožnja z različno
velikimi kolesi na poligonu, kjer so se preizkušali v
spretnostni vožnji in zanimivih igrah. Zanimive dejavnosti s kolesom jim je pripravil KK TBP Lenart, za
kar se predstavnikom kluba v imenu učencev iskreno
zahvaljujemo.
V torek, 29. 9. 2020, so imeli Evropski šolski
športni dan učenci I. VIO, 4. a in 5. a razreda. Učence je obiskala skakalnica na tovornjaku, Mini Planica. Učenci so se seznanili s smučarskimi skoki in se
preizkusili na skakalnici. Organizatorji so skakalnico
postavili na šolskem igrišču, priskrbeli smuči ter podali varnostna navodila. Učenci so se pri skokih zelo
zabavali in pokazali ogromno poguma. Zmagovalci z
nasmehom na obrazu so bili vsi učenci, ker so s skoki
premagali strah in se zabavali.
Obisk pouka v septembru je bil zalo dober, učenci
so zelo malo manjkali.
Ob tej priložnosti se najlepše in iskreno zahvaljujem vsem staršem donatorjem in sponzorjem, saj
bomo tudi v tem šolskem letu z vašo pomočjo v šolskem skladu zbrali precej sredstev in izdali 10 številk
šolskega glasila Šolarček.
Ne glede nato, kako bo vplivala na šolsko leto, ki
smo ga začeli, korona kriza, si želim, da bi bili spoštljivi med seboj, da bi se iskreno pogovarjali oz. komunicirali med seboj in se poskušali med seboj razumeti.
Prepričan sem, da bomo skupaj zmogli.
Ravnatelj

stran 4

30. september 2020

Ekskurzija na Primorsko

V začetku septembra smo se 9. a in b-razred odpravili na zaključno ekskurzijo. Ob sedmih zjutraj
smo se zbrali na avtobusni postaji v Voličini. Pot nas
je najprej vodila v Postojnsko jamo. Preden smo vstopili vanjo, smo si še privoščili malico. Nato smo si
jamo ogledali, imeli pa smo si možnost ogledati tudi
mladiče človeške ribice. Po ogledu smo se odpravili v
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Portorož, kjer smo se lahko kopali v morju, veliko od
nas pa se je peljalo tudi s pedolini. Proti večeru smo
se odpravili domov, med potjo pa smo se ustavili tudi
v Trojanah. V Voličino smo se vrnili okrog desete ure.
Izlet nam je bil zelo všeč.
9. a in b

17. september – začetek bralnega
leta in dan zlatih knjig
Za današnjim dnem se uradno začenja 60. sezona tekmovanja za Bralno značko. Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS so tudi letos uspeli in
skupaj s podjetjem HOFER, drugimi podporniki in
Javno agencijo za knjigo RS pripravili darilno slikanico Slavka Pregla: Smejalnik in cvililna zavora za vse
prvošolčke.
Učenci od 1. do 5. razreda so že ali še bodo v prihajajočih dneh dobili točna navodila o tekmovanju
pri svojih razredničarkah.
Učenci od 6. do 9. razreda pa bodo v letošnjem
šolskem letu tekmovali za Bralno značko na daljavo
preko spletne učilnice Šolska knjižnica, ki že deluje. V
njej so naložena točna navodila po razredih. Učenci se
v spletno učilnico Šolske knjižnice prijavijo s svojim
uporabniškim imenom in geslom, ki so ju v lanskem
šolskem letu uporabljali med šolanjem na daljavo.
Mateja Karneža

Evropski šolski športni dan
Evropski šolski športni dan predstavlja mrežo
šolskih športnih dnevov, ki so združeni z namenom
promocije gibanja in športa med mladimi. Osnovni
namen je mladim predstaviti šport kot zabavno aktivnost in priložnost za druženje z vrstniki ter jih spodbuditi k redni športni dejavnosti. Letos smo na naši
šoli Evropski šolski športni dan izvedli v četrtek, 24.
9. 2020. Učenci so se podali na pohod, se pomerili v
igranju odbojke na mivki, ulični košarki, nogometu
ter se preizkusili na kolesarskem poligonu.
Petra Cvikl Marušič

Iz šolskih klopi prvošolcev
Kar nekaj šolskih dni je že preteklo odkar smo mi,
prvošolci, prvič prestopili šolski prag in postali šolarji.
Pogumno, radovedno in veselo je bilo naše prvo srečanje s šolo. Ples, petje, igra, ustvarjanje, opazovanje,
raziskovanje, poskušanje, preizkušanje ... vse to nas
pelje v svet znanja. Premagati smo morali že veliko
izzivov, a nič nam ni bilo težko, ker smo pogumni.
Zraven pouka v učilnici smo uživali tudi na različnih
dejavnostih. Najbolj smo se razveselili, ko smo zmogli
prehoditi dve daljši razdalji in lahko skakali na Mini

Planici. Kar težko se odločimo, kateri dan v šoli je
bil »najboljši«. Vsak dan izberemo drugega. Tudi na
osamljene nismo pozabili. Zato smo se s »pisanjem«
pisem spomnili starostnikov, ki v času covida zagotovo pogrešajo svoje domače, zlasti vnuke. Na tak način
smo se udeležili medgeneracijskega projekta Pošte
Slovenija z naslovom Pozdravi starostnikom. Svoje
pismo smo pripravili tudi za naše prijatelje iz DBE
Zavoda Hrastovec v Voličini. Odločili smo se, da to
pošto v njihov nabiralnik odnesemo kar sami. Lotili
smo se še izdelave okraskov za okna naše učilnice. V
tednu otroka smo imeli vsak dan drugačno in zanimivo dnevno dejavnost. Tako smo imeli dan za gibanje,
dan za druženje, dan za zdravilne napitke v kinu, dan
za zabavo. V tem tednu smo bili tudi sprejeti v šolsko
skupnost in tako postali čisto pravi šolarji OŠ Voličina. Po naših prvih šolskih počitnicah, pa nas že čakajo prva števila, da jih spoznamo in začnemo z njimi
računati.
In kaj pravijo naše učiteljice? Želijo si, da bi še naprej v šolo prihajali z dobro voljo, radovednostjo in s
pogumom. In seveda, da bi se pridno učili in opravljali svoje šolske obveznosti.
Učenci 1. a
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Lana Dajčman, 2. a

IZLET NA VELIKO PLANINO
V SOBOTO SMO Z DRUŽINO ODŠLI NA VELIKO PLANINO. KUPILI SMO VSTOPNICE IN SE
Z GONDOLO ODPELJALI PROTI VRHU. IZSTOPILI SMO IZ GONDOLE IN SE PEŠ SPREHODILI
DO PASTIRSKIH HIŠ. TAM SMO SI PRIVOŠČILI
MALICO. SEDELI SMO NA KAMNIH IN OBČUDOVALI RAZGLED.
NEJC KLEMENŠAK, 2. A

V ŠOLI
KO SEM V ŠOLI, SE IMAM ZELO LEPO. NAJRAJE SE IGRAM Z GAJO, ANJO IN JANEJEM. ZELO
RAD IGRAM NOGOMET S SOŠOLCI. NA URNIKU IMAMO SLOVENŠČINO, MATEMATIKO,
SPOZNAVANJE OKOLJA, LIKOVNO UMETNOST,
ŠPORT IN ANGLEŠČINO. LETOS MALICO POJEMO V RAZREDU.
MEL LEPENIK, 2. A

NA ZAVRH
ZA EVROPSKI ŠPORTNI DAN SMO SE ODPRAVILI NA POHOD ČEZ ZAVRH. USTAVILI SMO SE
PRI SPOMINSKI SOBI RUDOLFA MAISTRA. TAM
JE ZAČEL PIKATI DEŽ. ŠLI SMO POD STREHO,
POJEDLI MALICO IN SVOJE SLADKARIJE. PO
MALICI SMO SE PO DRUGI STRANI POTI VRNILI V ŠOLO. BILO JE ZABAVNO.
EVA STERGAR, 2. A

MINI PLANICA
TUDI MI SMO SKAKALI NA SKAKALNICI.
BILO JE ZELO ZABAVNO. VSI SMO IMELI MOKRE RITKE.
EVA PLOHL, 2. A
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Vita Vogrin, 3. a
VČERAJ SMO SKAKALI NA SKAKALNICI.
BILO JE ZABAVNO. ŠKODA, DA NI VSAK DAN
TAKO. ZA NAGRADO SMO DOBILI PRIZNANJE
IN PAŠTETE.
ŽAN OBLAK, 2. A
ODPRAVILI SMO SE NA IGRIŠČE. TAM SO S
SMUČMI SKAKALI NA SKAKALNICI MINI PLANICA. NA KONCU SMO DELALI ŽE PRAV ODLIČNE SKOKE.
KLARA BRUMEN, 2. A

Priprave na potovanje v Turčijo
Mojca je bila to šolsko leto zelo uspešna, zato ji je
mama obljubila, da bodo šli v ponedeljek v Turčijo z
letalom. Mojca ima sestrico, ki je stara šest let, Mojca pa je stara devet let. Obiskuje četrti razred, njena
sestrica pa hodi v prvi razred. Na potovanje gre tudi
njihova psička Lusi. Doma imajo tudi mačke. Zraven
so vzeli tudi oblačila in obutev. Vzeli so tudi nekaj
igrač. Tam bodo dvajset dni. Očka je rezerviral hotel,
v katerem je veliko bazenov. Ta hotel ima še igralnico za majhne in velike otroke. Poslovili so se in odšli
na letališče. Ko so prišli na letališče, so oddali kovčke.
Vstopili so na letalo in odpotovali.
Nika Čuček, 3. a

Trening košarke
Boks ali košarka? Odločil sem se za košarko. Vpisal sem se v košarkarski klub v Lenartu. Ko sem prišel prvič na trening, sem bil zmeden. Pokazali so mi,
kje je garderoba, da se lahko preoblečem. Ko sem se
preoblekel, sem šel v telovadnico, kjer me je že čakala
skupina. Najprej sem se vsem predstavil. Trener Filip
nam je razdelil kolebnice, da smo se ogreli. Kasneje
smo odigrali eno tekmo. Rezultat je bil izenačen. Ob
koncu treninga nam je razdelil lizike.
Erik Risek, 3. a
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Nika Homec, 6. a

Amadej Ploj, 8. a

V Celju

Čaroben dan

Med počitnicami smo bili v Celju. Ker smo bili blizu gradu, smo si ga ogledali. Tam so bili viteški oklepi,
sablje in drugo orožje. Šli smo tudi v stolp, kjer so mučili ljudi. Tam mi je bilo grozno. Najbolj mi je bil všeč
grad od zunaj. Z gradu je zelo lep razgled na Celje z
okolico. Upam, da si bomo šli kmalu spet ogledat kak
grad, ker so mi gradovi zanimivi.
Maj Kramberger Jamnikar, 3. a

Mak na polju cveti,
deklica k njemu hiti.
Trobentica ji družbo dela,
mak pa veselo prepeva.
Polje v soncu žari,
čebelica po med leti.
Ko sonce zaspi,
se luna zbudi,
deklica spančkat hiti.

Nina in zobozdravnik
Nekega dne je Nina morala k zobozdravniku. Ko
ji je zobozdravnik pregledoval zobe, ni nič jokala. Zobozdravnik ji je povedal, da nima luknjic. Vprašal jo
je, če želi štampiljko. Odgovorila je, da bi jo imela. V
šoli je vsem povedala, da je bila pri zobozdravniku.
Oddahnila si je, da nima luknjice. Doma je očku pokazala štampiljko. Tudi babici in dedku je povedala,
da je bila pri zobozdravniku. Mama je bila zelo ponosna nanjo. Preden je šla spat, si je umila zobe. Mama ji
je povedala pravljico in mirno je zaspala.
Penelope Pavlin, 3. a

Adrenalinski park Vurberk
Dolgo smo razmišljali, da bi šli v adrenalinski
park. Nekega dne smo res odšli na Vurberk. Tam nas
je sprejel Gašper in nam razložil, kako in kaj. Najprej
nas je bilo kar precej strah višine. Opogumili smo se
in šli naprej. Z atijem sva bila najbolj hitra in spretna.
Hitro smo začeli uživati v premagovanju ovir. Premagali smo prvo in drugo stopnjo, tretjo stopnjo pa je
lahko naredil samo ati, saj sem bila jaz premajhna.
Imeli smo se zelo lepo. Upam, da bomo še kdaj ponovili tako zabaven dan.
Klara Sužnik, 3. a

Ela Završnik Trojner, 4. a

Če babica ne zna pripovedovati
pravljic
Vnukinja: Babi, babi preberi mi pravljico.
Babica: Prav, katero pa?
Vnukinja: Hm, naj pomislim. Sneguljčico!
Babica: Nekoč je v deželi živela kraljica in vsak
dan je vprašala ogledalo: »Ogledalce, ogledalce na
steni povej, katera najgrša v deželi je tej?«
Vnukinja: Ne, babica, najlepša v deželi je tej.
Babica: Lovec je Sneguljčico odpeljal v luna park.
Vnukinja: Ne, odpeljal jo je v gozd.
Babica: V gozdu je našla hišico, v kateri so živeli
trije palčki.
Vnukinja: Ne, v hišici je živelo sedem palčkov.
Babica: Mačeha je Sneguljčico zastrupila s hruško.
Vnukinja: Ne, s strupenim jabolkom.
Babica: Rešil jo je princ v belem avtu.
Vnukinja: Ne, na belem konju.
Babica: In slabo sta živela do konca svoji dni.
Vnukinja: Ne, srečno sta živela. Babica, ti res ne
znaš pripovedovati pravljic.
Lija Kramberger, 4. a
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Maša Vogrin, 5. a

Dekliški red
Zakaj sestre živijo?
Zato, da se lahko vsak dan pogledajo v ogledalo
in povedo, če imajo frizuro pravo.
Sestre raje v trgovino hitijo,
medtem ko se bratje na igrišču lovijo.
A izjeme so
in to je lepo.
Sestre si cel obraz namažejo s šminko,
bratje pa takrat osvajajo prijateljico Minko.
Sestre se dobro učijo,
bratje pa več spijo.
A izjeme so
in to je lepo.

Fantovski red
Zakaj bratje živijo,
zakaj ne umrejo,
še preden se rodijo?
Nogomet je za brate prava šola,
a nam dekletom je to prava šara.
Kot nori tečejo za to žogo,
da takoj zlomijo si nogo,
a to jih ne zanima,
važno je le, da je dobra igra.
Učenje za brate je ena figa,
knjige, zvezki, pisala,
to za njih je prava drama.
Brat te lahko do onemoglosti izziva,
če je starejši,
se dela, da je pametnejši,
če je mlajši,
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Eva Ornik, 5. a

Maruša Vrčko, 7. a
se dela, da je pomembnejši,
cel čas te jezi, nagaja in nori,
da takoj se ti zvrti.

Maša Vogrin, 5. a

Višja matematika
Prebral sem Prežihovo zbirko črtic Solzice. V njej
je tudi črtica Višja matematika. Večina te črtice se dogaja v skladišču rudnika na Lešah ter nekaj tudi pri
Koreju doma, v času Korejevega otroštva.
Korej se zelo rad zadržuje na skladišču rudnika,
pozna vsakega rudarja. Korejev oče je lesni manipulant, prevzema les. Včasih mu Korej celo pomaga pri
merjenju hlodov. Nekega dne Korej očeta opazuje, ko
piše mere in opazi, da piše oče za 2 cm večje mere.
Korej ga posvari, a ga oče nadere in nažene iz skladišča. Doma mu reče, da je to višja matematika ter
mu zabiča, da tega ne sme povedati nikomur. Neke
nedelje zvečer Korejev oče odide k Šepulu, trgovcu z
lesom, ki je rudniku dobavljal jamski les. Ko se zgodaj
zjutraj vrne, se Korej zbudi, a se dela, da spi. Oče pa
materi pove, kaj počneta s trgovcem. Koreja naenkrat
oblije mučen znoj, saj ugotovi, kaj pomeni očetova
višja matematika.
Glavna književna oseba je Korej. Stranske pa so
oče, mati, rudarji, trgovci z lesom, starci ter otroci.
Korej obožuje rudnik, delo v rudniku se mu zdi
najboljši poklic, zato je tudi pogosto na skladišču rudnika. Čeprav se izogiba igram z otroki, jih rad gleda,
sam pa je za take stvari že preresen. Je zelo dober po
srcu, saj brez pomisleka pomaga očetu in starki ter se
rudnika na veliko ogiba, ko odkrije očetovo višjo matematiko.
Besedilo Višja matematika je zelo zanimiva črtica,
ki bi jo priporočal tudi drugim bralcem, saj lepo opiše
težko življenje v starih časih in nam pokaže, da ni bilo
vedno vse tako rožnato, kot je danes.
Alen Sužnik, 7. b

STRAN V TUJEM JEZIKU
My sister Mellanie
Mellanie is my older sister. She is thirteen years
old. Her birthday is on the 8th of February. She is tall.
She's got blond hair and blue eyes. She doesn't wear
glasses. She lives in a house in Nadbišec. She goes to
OŠ Voličina. In her free time she likes to play computer games and she often uses her phone. She studies
a lot. She often fights with me. She wakes up at six
o'clock in the morning. She doesn't have breakfast.
She goes to school at quarter past seven. Her lesson
begins at half past eight. She has lunch at one o'clock.
She usually goes home at two o'clock by bus. She does
her homework at three o'clock and after that she studies. She has her free time in the afternoon. She often
plays computer games, she always uses her phone, she
sometimes hangs out with her friends and she often
fights with me. She has dinner at seven o'clock in the
evening. She watches TV at eight o'clock. She goes
to bed at nine o'clock. She goes to Voličina primary
school. She's in class 7a. Her favourite subject is Art.
She doesn't like German. The school isn't very big, but
it's very clean, modern and friendly. It's got a big gym,
nice canteen, a computer classroom and playground
outside.
Jan Trinkaus, 6. b

My friend Mark
My friend's name is Mark. Mark is 10 years old.
He was born on the twenty-third of May. He has got
a little sister Mila. He has got brown eyes and brown
hair. He hasn’t got glasses. He hasn’t got blue eyes. He
lives in a big house in Voličina. Mark is my neighbour.
He likes computer games and basketball. In his free
time he plays basketball. He gets up at 7 o'clock, then
he gets dressed and brushes his teeth. He eats breakfast at half past seven and then he goes to school. At
10 o'clock he has a snack. He goes home at 3 o'clock
in the afternoon, then he has lunch. At half past three
he does his homework. He has dinner at eight’o clock
in the evening. He takes a shower at half past eight.
Then he brushes his teeth. At half past nine he goes to
bed. He goes to primary school Voličina. He goes to
the 5th grade. Primary school Voličina is a beautiful
old school. Primary school Voličina is 260 years old.
He likes Maths and he trains basketball.
Vito Egghart, 6. b

My friend Jan
My Friend Jan is eleven years old. He has birthday
in January. He is tall and skinny. He has got brown
eyes and brown hair. He lives in Straže. He goes to

30. september 2020

primary school Voličina. He drives a tractor at home.
He trains soccer. He gets up at half past six in the
morning. He eats breakfast at seven o'clock. He takes
the bus at quarter past seven in the morning. He is at
school untill half past two. Sometimes he goes home
at half past three. When he comes home, he does his
homework. Then he helps his grandfather on the farm.
Sometimes he also drives a tractor. He goes to bed at
nine o'clock. He goes to primary school Voličina. He
attends the 6th grade. He doesn't like Geography.
Žan Arnuš, 6. b

My friend Ela
I will write about my friend Ela. Ela is 11 years
old and goes to elementary school Lenart. She has
a birthday on July 14. She has short brown hair tied
in a ponytail. Ela loves riding and dancing. Ela has
also got earrings. Ela wakes up at half past seven. She
gets dressed at eight. Ela has no breakfast. At quarter past eight she goes to school. When she finishes
her lessons she sometimes has lunch. She goes to the
7th grade. Her favorite subject is Maths. She is always
in the same class. She attends an Art and Math class.
They have also got a very nicely arranged school. She
has got no touchscreens and no slippers, as they can
walk around the school in tennis shoes.
Leni Oberlajt, 6. b

My friend Ana
My friend Ana is eleven years old. Her britday is
on the 8th of June. She has got light brown hair and
beautiful blue eyes. She is skinny and dresses very
well. She lives in Ljubljana. She loves sport and dancing, but she never plays the guitar. She goes to Dravlje primary school. She has got big lips. Her day is
very interesting. On Saturdays she gets up at eight
o'clock. Then she gets dressed and goes to the kitchen.
She has breakfast in the kitchen. She always eats bread
and butter. Then she washes her face, hands and brushes her teeth. When she has free afternoon she often
plays with her animals. She goes to lunch at quarter
past twelve. She never plays games in her free time
but she loves reading books. She adores books. She
has dinner at five o'clock and she loves food too. After
dinner she goes to the bathroom and has a shower. At
nine o'clock she goes to sleep. She goes to the 6a class.
Her favourite subjects are P.E. and Music. But she hates Maths. She goes to dance school and she is very
good at dancing. Her school is 200 years old. That is
very cool. And the food is 200 years old as well. No,
seriously. She likes her school.
Neža Kuhar, 6. b
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Prvič v vrtcu
Skupino Snežinke sestavljajo otroci, ki so letos
prvič vstopili v naš vrtec. Skupino sestavlja 13 otrok,
ki so že pravi junaki našega vrtca. Otroci veliko raziskujejo v igralnici ter na naši terasi, kjer si priredimo
vadbene urice. Zelo radi se igrajo z žogicami, zato sva
jim vzgojiteljici pripravili prav posebne zaboje kamor

se jim žogice skrijejo – to je zabava. Radi poslušamo
otroško glasbo ter ob njej zaplešemo. Kmalu bomo
dobili nov voziček, da se bomo lahko odpravili na jesenske sprehode.
Lepo vas pozdravljamo do naslednjič.

Snežinke z vzgojiteljicama
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24/10/2019 12:19

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

www.letra.si

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

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

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814

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

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

TINSTV
OS

O

Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7
2230 Lenart

G

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

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

PROSTOR ZA
VAŠ OGLAS

8. a se predstavi

Prva številka Šolarčka je izšla decembra 1998. V šolskem letu izide 10 številk. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu, razen julija in avgusta, ko so
počitnice. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oz. šolo, vsi zaposleni in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, župan in
drugi predstavniki Občine Lenart, častni občani Občine Lenart, ZRSŠ OE Maribor in MIZŠ. Šolarčka je šola izdala tudi v času pomladnega zaprtja
šol marca in aprila 2020. V tem času, ko se je pouk izvajal na daljavo, je OŠ Voličina učencem v domačo uporabo posodila 17 prenosnih računalnikov.
To smo lahko storili predvsem zaradi uspešnosti šolskega sklada in izdajanja glasila Šolarček v zadnjih letih, zato se v imenu otrok, učencev, vzgojiteljic in učiteljev iskreno zahvaljujemo vsem staršem donatorjem in vsem sponzorjem, ki sodelujete v zelo uspešni in pomembni zgodbi izdajanja
šolskega glasila Šolarček. OŠ Voličina ima v začetku šolskega leta 2020/21 vpisanih 230 učencev v 12 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na
domu. Organizirane imamo 4 skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 67 ur na teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 88 otrok, ki so
razporejeni v 5 skupin.
Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Julija Horvat, Alex Fekonja, Ana Kurnik, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih
strani: Silva Dokl (Vesna Denjo), računalniška postavitev: Dani Sajtl.
Zaposleni na OŠ Voličina upamo in si želimo, da bomo vsi skupaj v času, ki je pred nami, dosledno skrbeli, da ostanemo vsi zdravi. Prav tako se
bomo 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.

