Glasilo OŠ Voličina, ISSN C505-0820
Šolsko leto 2020/21
23. oktober 2020, letnik XXIII
št. 219, naklada 400 izvodov

Hiša eksperimentov spet
obiskala učence OŠ Voličina

Učence I. VIO, 4. a in 5. a je v četrtek, 24. 9. 2020, obiskala Hiša eksperimentov, v petek, 25. 9. 2020, pa
učence 6. a, 6. b in III. VIO. Učenci so imeli priložnost eksperimentirati v štirih učilnicah, prav tako pa so
zelo uživali pri znanstveni dogodivščini. Zelo jim je bilo všeč pri »zvokologiji« in pri izdelavi lastnega eksperimenta (nadaljevanje na 3. strani).
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AKTUALNO
(nadaljevanje z naslovnice)
Hiša eksperimentov je učence OŠ Voličina popeljala v svet znanosti, saj so eksperimente, ki so jih
izvajali in opazovali, morali tudi razložiti. Razlaga eksperimentov je bila za nekatere kar trd miselni oreh.
Velikokrat so se eksperimentiranja lotili brez predhodnega branja navodil, vendar jih je običajno sam
eksperiment napeljal k branju in iskanju odgovorov.
Izvajalci so učence spodbujali h kritičnem mišljenju,
jim postavljali vprašanja in jih vodili k rešitvam. Ob
izvedbi zabavnih eksperimentov so učenci v sproščenem vzdušju pridobili veliko novega znanja. Zelo
sta jim je bili zanimivi tudi dogodivščini, kjer so se
prvič srečali s tekočim dušikom in kako spraviti jajce v steklenico. Prav tako so bili zelo začudeni, ko je
s pomočjo škatle brez dna v glasbeni učilnici nastala
večmetrska navidezna luknja.
Ravnatelj

V jesenskih počitnicah smo ostali
doma
To šolsko leto smo začeli precej drugače. Opažam,
da učenci v jutranjem času v miru čakajo v učilnicah
na začetek pouka. Ob tej priložnosti se zahvaljujem
vsem sodelavcem, da se zadeve odvijajo umirjeno. Zavedati se moramo, da smo vzor učencem na vsakem
koraku.
Trditve, da se učenci v šoli ne počutijo dobro, ne
držijo. V razredih se imajo lepo in so razigrani, otroško vedoželjni in nobenih težav nimajo z nošenjem
mask. Dnevno jih v šoli uporabljajo največ 15 minut.
V odloku (in ne v priporočilih) je bilo zapisano, da
je maska obvezna v skupnih javnih prostorih. Prostori
šole so javni, zato so morali vsi učenci na šolskih hodniku uporabljati maske.
V petek, 9. 10. 2020, smo začeli z izvajanjem pouka na daljavo v šoli. Vsak razred je imel en dan vse ure
pouka na daljavo v računalniški učilnici ali učilnici
slikarja Jožeta Krambergerja. Učitelji so bili z učenci
v učilnicah in jim pomagali, če se je kje zataknilo, ko
so nalagali dokaze o učenju v spletne učilnice posameznega predmeta.
Z računalničarjem Danijem Sajtlom sva učiteljem
predlagala, naj bo izgled spletnih učilnic poenoten in
čimbolj enak za vse ure pri vseh učiteljih.
Vsi učenci in učitelji so pridobili AAI račune in
se v šoli prijavili z namenom, da bi imeli čim manj
težav, če bo treba ponovno pouk izvajati na daljavo.
Na šoli smo se dogovorili o uporabi komunikacijskih
kanalov, če bo to potrebno. Učiteljice I. VIO bodo komunicirale z učenci in s starši s pomočjo eAsistenta
(e-pošte), učenci pa bodo odlagali dokaze o učenju v
spletne učilnice. Za komunikacijo v živo bodo uporabljale Arnes Zoom. Učitelji bodo z učenci II. in III.
VIO komunicirali s pomočjo MS Teams-ov. Vsi učenci imajo tudi dostop do oblaka 365. Svoje dokaze o
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učenju pa bodo prav tako nalagali v spletne učilnice.
Glede na prejeto okrožnico MIZŠ, s katero smo
bile vse šole obveščene, da bomo s ponedeljkom, 19.
10. 2020, začeli za učence od 6. do 9. razreda izvajati
pouk na daljavo, smo pouk na daljavo v šoli izvedli
še pravočasno, saj smo želeli, da bi bilo slabe volje in
negotovosti pri učencih čim manj, če bo do izvajanja
pouka na daljavo prišlo.
Učenci 6.–9. razreda so se zaradi razmer od ponedeljka, 19. 10. 2020, naprej izobraževali na daljavo.
Na OŠ Voličina smo urnike preoblikovali tako, da
bodo učenci dnevno sodelovali pri pouku na daljavo
največ pri treh predmetih in športu. Vsak učenec ima
vsak dan čas namenjen za šport, ki ga priporočamo
dvakrat na dan po 30 min (1-krat na svežem zraku).
Učitelji bodo na voljo učencem vsak dan od 8:30 do
12:45 v času izvajanja predmeta na daljavo. Priporočamo, da ste tudi učenci v tem času pri računalniku in
delate naloge ter se učite predmete, ki so na začasnem
urniku.
Priporočen dnevni čas dela za učence:
✴✴ 8:30–9:45 (I. predmet)
✴✴ 9:45–10:00 (odmor)
✴✴ 10:00–11:15 (II. predmet)
✴✴ 11:15–11:30 (odmor)
✴✴ 11:30–12:45 (III. predmet)
✴✴ Šport po lastni izbiri
Šola in učitelji od učencev pričakujemo, da bodo
vsak dan ob 8:30 pri računalnikih in začeli z izvajanjem pouka. Tudi v šoli smo s poukom začeli ob isti
uri. Pouk na daljavo se bo končal ob 12:45. Podobno
kot se konča, ko so učenci v šoli. Pričakujemo, da nas
boste starši pri strukturi izvajanja pouka na daljavo
podprli in skupaj z učitelji od svojih otrok zahtevali,
da naloge opravljajo sproti in redno. V primeru, da to
ni možno, pa pričakujemo, da boste o razlogih obvestili razrednika oz. svetovalno službo.
V petek, 16. 10. 2020, smo na šoli izročili prenosne
računalnike 16 učencem. Od tega jih je 13 izposojenih
(te bodo učenci vrnili) in 3 podarjeni (te bodo učenci
obdržali).
Ocenjujem, da smo od 1. septembra do začetka
jesenskih šolskih počitnic vsi zaposleni skupaj delo
opravljali vestno, odgovorno in zavzeto. Glede na
spremljanje števila učencev v šoli sem zadovoljen, ker
so učenci redno prihajali k pouku. Manjkali so zelo
redko. Prav tako so bili zelo dobro prisotni otroci tudi
v vrtcu. Zelo vesel sem, da ste bili zdravi tudi zaposleni in da ste v omenjenem obdobju redno prihajali
na delo.
Ob tej priložnosti želim pohvaliti učence, saj so
skoraj vsi na šolskih hodnikih nosili zaščitne maske.
Prav tako ste bili dosledni pri nošenju mask tudi učitelji in drugi zaposleni, zato menim, da je imel virus
bolj malo možnosti, da bi se širil med nami.
Ministrica pristojna za šolstvo, dr. Simona Ku-
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Teden otroka
V ponedeljek, 5. oktobra, se je pričel Teden otroka.
Letos je imel naslov ODGOVOR JE POGOVOR. Teden otroka se je zaključil v nedeljo, 11. oktobra. V tem
tednu smo, kljub covid časom, skušali doživeti malce
bolj praznični pouk in smo praznovali kar po svoje.
Tako smo prvi dan namenili medsebojnemu druženju in drugi dan gibanju. V sredo smo ob zdravilnem
napitku, ki smo ga pripravili iz svežega sadja, uživali
v razrednem kinu. V četrtek nas je predsednica Šolske skupnosti svečano sprejela v skupnost učencev OŠ
Voličina. Ob pravljici, petju in svečanem pogrinjku je
bilo še kako zanimivo. Petek pa je bil dan za razredni
koncert in ples. Zakaj? Tudi zaradi tega, ker je bi ta
teden tudi Teden umetnosti. V organizaciji UNESCO
namreč izberejo vsako leto teden, ki je namenjen ozaveščanju pomena umetnosti v šolskem prostoru. Na
tak način smo se nanj spomnili tudi mi.
1. razred

Z roko v roki
9. oktobra je svetovni dan pošte. Tudi mi smo se
pridružili njihovemu praznovanju in se udeležili medgeneracijskega projekta Pošte Slovenija z naslovom
Pozdravi starostnikom. Spomnili smo
se osamljenih starostnikov v domovih
v času covida in jim
poslali naše izdelke.
Preostali čas smo
porabili za izdelavo
dekorativnega izdelka, s katerim smo
okrasili okna učilnice in tako pričakali
prvi jesenski dan.
Silva Potočnik
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Domače testenine
Za izdelavo testenin za eno osebo potrebujem: 100
g moke, 1 jajce in ščepec soli, po želji lahko dodam še
žličko oljčnega olja, če pa je testo presuho pa tudi malo
vode. Pripomočki, ki jih potrebujem so: valjar ali po
želji strojček za testenine, cedilo, lonec in skleda.
Priprave testa se lotim tako, da odmerjeno količino moke stresem na čisto delovno površino in na
sredini naredim jamico, v katero dodam jajca in sol,
po želji tudi oljčno olje. Nato začnem z mešanjem sestavin tako, da postopoma dodajam moko z roba. Ko
zmešam vso moko z jajci, začnem gnesti. Zgneteno
testo oblikujem v hlebček, ki ga pokrijem s prtičkom
ali ga zavijem v folijo in ga pustim počivati 30 minut.
Po tem času je testo pripravljeno, da ga razvaljam. Pri
tem si lahko pomagam s strojčkom za testenine ali valjarjem. Nato testo narežem na trakce široke približno
1 ali 2 centimetra.

https://bit.ly/2Khd0lK

stec, je med jesenskimi počitnicami sprejela sklep in
obvestila šole o podaljšanju jesenskih počitnic do 8.
11. 2020 zaradi neugodnih epidemioloških razmer.
V okrožnici, ki smo jo šole prejele, nas MIZŠ obvešča, da se bo v primeru slabih epidemioloških razmer
pouk od 9. 11. 2020 naprej izvajal na daljavo.
Želim, da se vsi skupaj po podaljšanih jesenskih
počitnicah vrnemo nazaj v šolo. Prava šola se lahko
izvaja samo v šoli, kjer smo v stiku drug z drugim.
Kjer opazimo nasmejan obraz in čutimo, kako dobra
volja prehaja na nas. Prav tako zaznamo, če je kdo žalosten in zaskrbljen, takemu lahko pomagamo tako,
da mu poskušamo narisati nasmeh na obraz.
Ravnatelj
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Zdaj je testenine potrebno še skuhati. Nekaj minut
pred kuhanjem pripravim vodo za kuhanje testenin.
Vodo solim in ko zavre, dam vanjo testenine. Kuham
približno 2 do 3 minute. Ko so testenine kuhane, jih
odcedim. Pozorna moram biti, da se testenine ne zlepijo, ko jih dam na krožnik. To lahko preprečim tako,
da jih stresem na segret krožnik ali v segreto skledo.
In tako so testenine pripravljene.
Seveda jih je možno pripraviti še na več drugačnih
načinov in oblik. Poleg rezancev obstajajo še metuljčki, svedri in druge oblike. Testenine je možno tudi
polniti in tako pripraviti nadevane testenine. Znani so
tortelini in ravioli. Nadevane so lahko z mesom, sirom, špinačo, mletimi orehi in še marsičem. Lahko pa
testeninam dodam tudi barvila. Tako nastanejo rdeče
in zelene testenine. Rdeče pripravim s pomočjo rdeče
pese, za zelene pa uporabim špinačo.
Testenine se najpogosteje postrežejo kot priloga k
omaki. Pri nas doma pa jih pogosto jemo tudi posute
z orehi in sladkorjem. Kakorkoli se jih odločim postreči, je zelo priporočljivo, da jih postrežem še tople.
Angelika Rukav, 8. a
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Sara Fluher, 2. a

Benjamin Ferk, 3. a

Imeli smo tekmo. Igrali smo v Gorišnici. Igrali smo
proti Račam, Malečniku, Gorišnici in Teznu. Skoraj bi
izgubili proti Račam. Toda uspelo nam je zmagati. Po
tej tekmi smo imeli odmor. Nato smo imeli še tekme
in vse smo zmagali, le eno smo izgubili. Osvojili smo
drugo mesto. Dobili smo pokal in medaljo.
Tian Žnidarič, 3. a

Živel je fant z imenom Žan. Žan si ni nikoli našel
ljubezni. Bil je zelo osamljen in žalosten. Jedel je samo
čokolado in jokal. Vsako jutro je šel po čokolado. A
nekega jutra je videl zelo lepo punco. Bila je oblečena
v lepo modro obleko. Sedela je pri mizi in pila kavo.
Žanu je bila zelo všeč, zato je sedel k njej in se ji predstavil. Tudi ona mu je povedala svoje ime. Ime ji je
bilo Vita. Bila je zelo prijazna in povedala sta si, da se
ljubita. Postala sta par in imela sta dva otroka. Živeli
so srečno do konca svojih dni.
Lara Matjašič, 3. a

Zadnja tekma v U7

Trgatev
V soboto sem bil na trgatvi pri sosedih. Obul sem
škornje in vzel škarje ter vedro. Zbrali smo se in spili čaj. Peljal sem se s traktorjem. Nabrali smo veliko
grozdja. Nato smo končali s trganjem. Imeli smo malico. Sledilo je mletje in prešanje grozdja. Grozdni sok
je bil zelo okusen. Komaj čakam naslednjo trgatev.
Vito Balaj, 3. a

Naše pravljice
Mali medvedek je bil zelo radoveden. Imel je sestro
in brata. Imel je tudi prijatelje, zajčka, miško in veverico. Nekega dne je imel medo rojstni dan. Povabil je
prijatelje. Mislil je, da so prijatelji pozabili na njegov
rojstni dan. Prijatelji pa so mu pripravili presenečenje.
Odpeljali so ga na zabavo. Medvedek je vedel, da ga
imajo radi. Vsi so se imeli radi in so se zabavali.
Tia Toplak, 3. a
Nekoč je kmet šel v svoj sadovnjak. Videl je jablano. Nabral je veliko jabolk. Nekega dne pa je opazil
zlato jabolko. Začudil se je, ker je bilo zlato. Izrezal je
košček jabolka in ga pojedel. Čutil je, da ima moč, da
se nikoli ne utrudi in poškoduje. Ni mogel verjeti, kaj
se je zgodilo. Vsi, ki so prišli k njemu, so dobili košček
jabolka. Živeli so srečno do konca svojih dni.
Benjamin Ferk, 3. a

Ribič je šel lovit ribe. Cel dan ni ujel nobene ribe.
Naslednji dan je spet šel k jezeru. Ujel je dve ribi. Ena
riba je bila lepe barve in je govorila. Druga riba ni bila
preveč lepa, zato jo je ribič spekel in pojedel. Prva riba
ga je prosila, naj jo izpusti. Obljubila mu je, da mu
izpolni tri želje. Prva njegova želja je bila, da bi nalovil
polno rib za svojo družino. Njegova druga želja je bila,
da bi bil zdrav in tretja, da bi bila vsa družina srečna.
Ribič je ribico izpustil in izpolnile so se mu želje. Bil je
zdrav, družina je bila srečna in imeli so dovolj hrane.
Kial Mulec, 3 .a
Nekoč je živela princesa, ki je imela grozen dan.
Pred poroko se je lepo oblekla, naličila in uredila pričesko. Potem je dobila vodene koze. Rekla je, da se
ne more poročiti. Hotela je zakriti vodene koze s pudrom, a ji ni uspelo. Zvečer je šla vseeno na poroko in
vsi so se ji smejali. Govorili so ji, da je pikasta nevesta.
Stekla je domov, brez da bi se poročila. Ko je prišla
domov je rekla, da nikoli več ne gre na poroko. In je
začela jokati. Potolažila jo je mama.
Neža Fras, 3. a
Nekoč je živela mama medvedka. Nekega dne je
skotila malega zdravega medvedka. Ta medvedek je
zrastel. Videl je metulja, stekel je za njim. Znašel se je v
gozdu. Začudeno je gledal, kje je njegov dom. Ampak
doma ni bilo nikjer. Tiho je zajokal. Prišla je mimo
lisica in ga potolažila. Bila je na poti k teti žabi. Tudi
medvedek je šel z njo. Prišla sta do tete žabe. Žaba ga
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Nejc Klemenšak, 2. a
je vprašala, kaj se mu je zgodilo. Povedal ji je, da se
je izgubil. Žaba je medvedka odpeljala domov. Ko sta
prispela, sta se medvedek in njegova mama objela.
Tinkara Kocbek, 3. a

Pesem o Pepelki
Mati moja iz nebes,
naj povem ti prav zares,
življenje moje se je na glavo obrnilo,
v čisto drugo smer zavilo.
Zdaj mačeho in dve polsestri imam,
ki me mučita vsak dan.
Vsak dan perem, čistim, likam,
lepih oblek se sploh ne dotikam.
Sto in eno pesem pojem
in nikdar si prav ne zapojem.
Oče vedno na potovanju je
in jaz pogrešam te.

Le kaj bo rekla mama?
Bil je lep sončen dan in jaz sem praznovala rojstni
dan. Sošolci so eden za drugim prihajali in mi čestitali. Takrat je prišla moja prijateljica in s seboj pripeljala
velikega črnega psa.
Ko sem ga videla, so se mi zasvetile oči. Nato mi
je prijateljica voščila in mi v roko dala povodec. Tako
sem bila vesela, da sem pozabila, kaj bo rekla mama. S
psom smo se tako zabavali, da je bilo zabave že konec.
Prišla sem domov. Psa sem pokazala mami. Vprašala
me je, kje sem ga dobila. Povedala sem ji, da sem ga
dobila za darilo. Dolgo sem jo prepričevala, da lahko
pes ostane. Na koncu je privolila, pod pogojem, da
bom jaz skrbela zanj.
Vsak dan sem ga hranila in se z njim sprehajala.
Bila sem zelo vesela.
Eva Ornik, 5. a

Nekega lepega sončnega dne sem odšla na sprehod. Pet minut sem hodila do prelepega travnika.
Usedla sem se na klopco in opazovala ribnik. V njem
so plavale majhne, srednje in velike ribe. Naenkrat
sem zagledala psa.
Zelo sem se ga prestrašila. Bil je dolgodlak, kosmat, črne barve in zelo velik. Prišel je do klopce in
se usedel. Prišel je do mene. Nasmejal se mi je. Ni
zgledal tako grozen, zato sem ga pobožala. Dal mi je
tačko. Ni imel lastnika, zato sem pomislila, da bi živel
pri meni doma. Ampak, kaj bo rekla mama? Zelo sva
se spoprijateljila. Hodil je za mano do doma. Mama
ga je videla.
Vprašala sem jo, če ga lahko obdržim. Ni mi dovolila, ker že imamo domačo žival. Upam, da ga bom
še kdaj videla.
Lina Sekol, 5. a

Oče vedno na potovanju je
in jaz pogrešam te.
Srečala sem vilo,
oblekla mi je krilo.
Na ples sem se odpeljala,
ter se tam zaklepetala.
Princa sem spoznala
in kar obstala.
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Zoja Potočnik, 3. a

Le kaj bo rekla mama?

Ptičke so k meni priletele
in z menoj zapele.
Videle so, da sem slabo
in prinesle so mi kavo.

Zdaj mi super je,
a še vedno pogrešam te.
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Zoja Mlinarič, 5. a
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Neža Štruc, 7. a

Gal Šilec Vogrin, 5. a

Izlet z mojo najbojšo prijateljico

Dekliški red

Bil je petek in jaz sem se že pakirala, da bom šla
z mojo najboljšo prijateljico Millo na pohod. Bilo je
zelo zgodaj in po hiši sem se vlačila kakor megla, ko je
le prišla Milla s svojimi starši.
Odpeljali smo z dvorišča in ko sem se ozrla nazaj, sem pri vratih zagledala mamo, ki mi je tako divje
mahala, da ji je skoraj odpadla roka. V ozadju sem še
videla nekaj kokoši, ki so brezglavo tekale naokoli.
Čez čas se je začel naš pohod. Sprva je bila pot precej ravna, nato pa se je začela spenjati v klanec. Od napora smo sopihali kot lokomotive. Po nekaj urah hoje
smo le prišli na vrh! Zagledali smo kočo in se napotili
tja. Tam smo si naročili goro hrane, saj smo bili lačni
kot volkovi. Medtem ko smo čakali na hrano, je Millin
oče govoril takšne šale, da smo vsi pokali od smeha.
Ko smo dobili hrano, smo ugotovili, da bi z njo lahko
nahranili celo partizansko vojsko pa pol.
Siti in še z veliko hrane v nahrbtnikih smo se odpravili proti dolini. Bila sem tako polna, da sem imela
občutek, da bi se lahko kar odkotalila po bregu. Vendar sva z Millo raje tekli in se drli kot sraki. Pretekli
sva približno tretjino poti in vmes najbrž izgubile vse
kalorije, ki sva jih pojedli na vrhu.
Asja Žgeč, 7. b

Veste, kaj je dekliški red?
Naj povem vam spet.
Sestra ti cel dan sledi,
na koncu dneva je, kot da je ni.
Ko mama drugje je,
se najin dvoboj začne.
Včasih pa pridna je zelo
in to je res lepo.
Pove mi, kaj jo teži,
da jo manj skrbi.

Zoja Mlinarič, 5. a

Trnuljčica
Spi, spi dete moje,
ko zbodla se boš,
se zbudila več ne boš.
Sto let spala boš.
Poljub princa reši te,
a dotik zavede te.
Kdor te zbudi,
bo tvoj mož do konca dni.

Fantovski red
Fantovski red je to,
da fant celi dan leži
in nič ne naredi,
tu pa tam pa se za žogo zapodi.
Ko se brat na tebe razjezi,
pa grda beseda iz njegovih ust prileti.
Ampak brat te ima še vedno rad,
ampak noče to priznat.
A izjeme so
in to je lepo.
Gal Šilec Vogrin, 5. a

Larisa Čeh, 5. a

Dekliški red
Zakaj sestre živijo,
zakaj ne umrejo ,
še preden se rodijo?
Starejša sestra samo komandira in
se upira.
A izjeme so in
to je lepo.
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Alen Kramberger, 7. a
Lovec razreže mu trebuh,
ker volk je velik požeruh.
Luka Simonič, 5. a

Ko nagnil se je preko roba,
se konča njegova zgodba.
Vsi veseli na klopci sedijo
in se z dobrotami gostijo.

Sestra je nekaj,
kar se ureja, frizira
ter fante si izbira.
A izjeme so in
to je lepo.

Rdeča Kapica
Rdeča kapica se na pot je podala,
košaro polno dobrot nese babici,
da se bo posladkala.
A med potjo sreča volka,
ki jo zasleduje
in se ji spakuje.
A ko končno k babici prihiti,
ugotovi, da v postelji volk leži.
Na srečo mimo prišel je lovec
in pozvonil na zvonec.
Nihče mu ne odpre vrat,
zato vlomil je kot tat.
Lovca presenetil je debeli volk,
ker v sobi bil je strašen molk.
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Eva Ornik, 5. a

Gardaland

Mlajša sestra ti sledi in
ne neha slediti ti.
A izjeme so in
to je lepo.

S kamni v trebuhu odšel je do vodnjaka,
ker tam ga hladna voda čaka.

Lucija Sivec, 5. a

S starši smo se pogovarjali, da bi šli na izlet v Gardaland, ker je tam polno zanimivosti in doživetja za
vse starosti.
V soboto zjutraj smo se odpravili v Maribor na
avtobusno postajo, kjer nas je že čakal avtobus. Med
vožnjo nam je bil dolgčas, ker smo se vozili kar štiri ure. Pogovarjali smo se, s čim bi se radi peljali v
Gardalandu. Imel sem veliko željo, da bi se peljal z
vlakom smrti. Ko smo se končno pripeljali v zabaviščni park, je bilo že veselo vzdušje. Bilo nas je polno in
smo morali čakati v dolgi koloni, da pridemo na vrsto.
Končno smo prišli tudi do vlaka smrti. Posedli smo se
na vlak, nakar so nas preverili, če smo dobro pripeti.
Vlak je počasi zapeljal navzgor in hitro navzdol. Nato
smo pridrveli do vijugaste tirnice, kjer nas je premetavalo sem in tja. Slišati je bilo kričanje in glasen smeh.
Meni je bilo najbolj všeč, ko smo se peljali po tirnicah
v obliki spirale. Imel sem čuden občutek pri spuščanju
vlaka. Bil mi je všeč tudi prosti pad, tudi tam smo bili
privezani, počasi nas je naprava dvigovala in naenkrat
spustila, takrat sem se malo ustrašil. Vso doživetje v
Gardalandu mi je bilo všeč, a ti dve najbolj.
Upam, da še kdaj obiščemo Gardaland in se skupaj zabavamo.
Ray Mulec, 7. b
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My friends and me

My friend Neja

These are my friends Julija, Mija, Brina and Maruša.
Julija has long, straight, fair hair. She has green
eyes and a nice smile. She is smart and friendly. She
loves to play football. She has got glasses.
Maruša is quite tall. She has got medium long,
straight dark hair and green eyes. She has freckles and
a nice smile, too. She is very friendly and funny. She
likes to bake cakes.
Mija is quite tall, too. She has got medium long,
wavy, brown hair. She has got brown eyes and a nice
smile. She has smart, friendly and funny. She likes to
dance.
Brina is quite tall. She has got long, wavy, light
brown hair. She has got green eyes. She has got a nice
smile, too. She is also friendly and funny. She likes to
dance.
Neža Štruc, 7. a

I will tell you something about my best friend
Neja. She's eleven years old. Her birthday is on the
17th of September. She is short. She's got short brown
straight hair, brown eyes and a small nose. She hasn't
got glasses. She's got long legs and big feet. She lives
in Zavrh 15a. She lives with her mum, dad and her older brother Jan. She is in the sixth class. Her favourite
hobby is hip-hop. She goes to dancing school Plesna
dimenzija in Lenart. She has so much energy. She likes
pets. She has got a bunny Popi at home. She spends a
lot of time in the nature. She is very active. She gets up
at quarter to seven. Then she has breakfast. She often
eats bread with
butter and honey and drinks
juice.
She
doesn't drink
milk. At half
past seven she
goes to school
by bus. At two
o'clock she goes
home. Sometimes she goes
home with her
mum. When
Neja Ditner, 6. b
she gets home,
she does her homework first, then she goes outside
and plays with her friend Zala. Every day she feeds
her bunny. Sometimes she watches TV or comes to
visit me. We often go to the playground together. She
often goes for a long walk with her parents. She goes
to primary school in Voličina. She is also my classmate. Her favourite subjects are Art and Technology.
She doesn't like History. There is a gym, a library, a
canteen, a music room, many classrooms, a staffroom
and a Head's office at our school. She attends folklore,
cooking and singing class. Our school building is over
one hundred years old. There are many good football
players at our school.
Vita Munda, 6. b

About my friends
My name is Mellanie. I am twelve years old and I
have medium length blond hair. My eyes are blue. I
have two cats and two dogs.
I also have many friends. They are funny and
smart. Lana has got brown hair and brown eyes. She
is nice and she is very clever. She is taller than I am.
She has two cats. Lina has got blond hair. She is also
taller than I am. She has got green eyes. She has two
cats and a dog.
I love my friends.
Mellanie Trinkaus, 7. a

Shopping
Teenagers usually go shopping with their friends on Fridays or weekends, because other days they
usually don't have so much time for this. For them it
is fun, because they spend their time somewhere and
with someone, they like. Usually they spend their money on food and clothes or maybe make-up.
Positive sides of big shopping centres are that you
find many different clothes, food, drink, toys and
other thing at one spot. Negative sides are that you
find many things that you don't need too and you
sometimes spend your money on things you don't
need.
I bought some soft toys and first I had they on my
bed, but now they are in shopping bag under my bed
and in my wardrobe. I also bought clothes that I don't
wear many times.
Tijana Györköš, 9. a

My friends
My name is Matic. I am from Slovenia and I live
in Zavrh.
I have many good friends. My best friend is Maks.
Maks is very clever. He has got straight brown hair
and brown eyes. He is quite tall. He loves playing video games and football. He lives near me. He is nice.
Tjaž is also my good friend. He is clever and sporty. He has got short brown hair and brown eyes. He always goes on football match with me. He loves playing
football and basketball. He lives in Voličina.
Matic Čeh, 7. a
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Hopla, hopla ...
... sem in tja, skače naša žogica ... Tako se prične
jutranji pozdrav v skupini Zvezdice.
Pri nas se veliko poje, pleše in ustvarja. Najraje pa
se odpravimo v naravo v vseh vremenskih pogojih in
raziskujemo okolico vrtca. Dan za dnem se nam zgodi kaj novega in zanimivega, od tekanja po travnatem
hribu, igre s kamenčki in sprehoda z dežniki, do lutkovnih predstav v igralnici.
Čeprav smo še majhni, smo kljub temu že pravi

športniki. Vsak dan se razgibavamo in telovadimo,
udeležili pa smo se tudi »Množičnega teka« v okviru
Atletske zveze Slovenije.
Ker ne smemo imeti obiskov, nam je pravljičarka
Aleksandra kar pred vrtcem pričarala pravljično urico.
Veselimo se naših nadaljnjih doživetij in vas pozdravljamo.

Skupina Zvezdice
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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

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

9. a se predstavi

9. b se predstavi

2020 je zelo čudno leto,
saj sploh ne vemo, če imeli bomo valeto.

Pred devetimi davnimi leti
smo sedli v šolske klopi,
vsi majhni in veseli,
da v šolo smo šli.

V šoli se piflamo za boljše ocene,
pridni smo, zato nikoli ne naredimo scene.

A veselje je z leti odšlo,
saj vedno več učenja je bilo.
Mi pa smo veliki postali in
namesto učenja telefone izbrali.

Vsaka šolska ura
se nam vleče kot crknjena kura.
Kemija nam dela težave,
zato tukaj ne poznamo zabave.

Zdaj devetošolci smo postali,
»ta glavni« na šoli – to se ve.
Sedem punc in šest fantov,
da se vam vtisnemo v srce.

Maske moramo nositi v šoli,
ampak z njimi izgledamo kot troli.
Vsak odmor obsede nas Among US,
da hitreje nam mine čas.

Zoja Lorber, 8. a

Učenci 9. a

Brina Bezjak, 7. a

Zdaj 9. razred smo,
na srednjo šolo komaj čakamo.

Učenci 9. b

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.

