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Vse dobro v prihajajočem letu

Lara Lešnik, 9. a

Maruša Vrčko, 7. a

Klara Petek, 9. a

Neja Ornik, 7. b

Alen Sužnik, 7. b

Letošnje leto Slovenci obeležujemo trideset let od plebiscita za samostojno Slovenijo. Plebiscit je bil izveden 23. decembra 1990. Na njem smo Slovenci izglasovali odločitev, da naj Republika Slovenija postane
samostojna in neodvisna država. Tako je bil plebiscit temelj slovenske osamosvojitve.
Leto 2020 pa si bomo zapomnili tudi po epidemiji novega koronavirusa, s katerim se srečujemo že od
marca naprej. V teh nepredvedljivih časih je na preizkušnji človekova strpnost, spoštovanje in zaupanje.
V prihajajočem letu vam želimo predvsem zdravja in notranjega miru. SREČNO 2021!
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Leto, ki je pred nami, naj bo bolj zdravo
Leto 2020 je bilo, milo rečeno, precej drugačno
od običajnega. Otroci, učenci, vzgojitelji in učitelji so
več kot pol leta preživeli doma. Učenci so se več kot 4
mesece izobraževali od doma, saj se je pouk izvajal na
daljavo. Učitelji šole so po svojih najboljših močeh in
znanju vlagali veliko naporov, da bi se pouk na daljavo izvajal čim bolj kakovostno. Prav tako ste se odlično izkazali starši, ker ste prisluhnili vašim otrokom,
jim pomagali ter jih vzpodbujali. Najlepše in iskreno
se zahvaljujem učencem, staršem in učiteljem, ki ste
znali in zmogli strpno sodelovati, se pogovarjati in si
prizadevali dogovoriti se ter razumeti med seboj, da
smo v danih razmerah pouk na daljavo lahko izvajali
čim bolj uspešno. Prav tako se najlepše zahvaljujem
vsem, ki na kakršen koli način sodelujete ali ste povezani z delovanjem vrtca in šole.
V letu 2021 vam majhni in veliki iz srca želimo, da
najdete tiste skrite in drobne poti, ki vodijo od srca do
srca. Poti, ki peljejo k uspehu, sreči in zdravju. Na poteh bodite pozitivni, da boste ob srečanjih z drugimi
ostali notranje mirni in boste cilje dosegli zadovoljni z
nasmehom na obrazu in z iskricami v očeh.
Otroci, učenci in delavci OŠ Voličina

Tino Hamler, 9. a

Recept za zdravilno pito
Sestavine, ki jih potrebujemo za testo, so: 500 g
moke, 1 pecilni prašek, 200 g zdravilnega sladkorja,
ščepec čarobne soli, 250 g masla, 2 jajci presenečenja,
4 žlice kisle smetane ljubezni.
Nadev pa pripravimo iz naribanih zdravilnih jabolk, vaniljevega sladkorja, cimeta in čarobnega sladkornega posipa.
Postopek priprave je sledeč. Najprej pripravimo testo. V skledo vsipamo moko, pecilni prašek, zdravilni
sladkor in ščepec čarobne soli. Vse dobro premešamo.
Dodamo rahlo stopljeno maslo, jajca presenečenja
in kislo smetano ljubezni. Testo dobro zgnetemo, ga
oblikujemo v kepo in postavimo za 30 minut v hladilnik.
Medtem pripravimo nadev. Zdravilna jabolka olu-

pimo, naribamo in po okusu dodamo vaniljev sladkor
in cimet.
Testo vzamemo iz hladilnika in ga razdelimo na
dva dela. En kos testa razvaljamo in ga položimo v pekač tako, da pokrijemo dno in vse robove. Obložimo
ga z zdravilnim jabolčnim nadevom. Na vrh položimo
trakove iz drugega dela testa. Pečemo eno uro, v pečici ogreti na 180 stopinj.
Preden jo pojemo, jo potrosimo s čarobnim sladkornim posipom. Če jo bomo redno in pridno jedli,
ne bomo zboleli in bomo ostali zdravi.
Recept sem tudi sama preizkusila. Lahko vam povem, da je zdravilna pita s čarobnim posipom odlična
in deluje.
Lija Kramberger, 4. a
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Maruša Vrčko, 7. a

Med počitnicami
Med počitnicami sem se imela lepo. Počela sem
veliko stvari. Bila sem pri babici, pomagala sem kuhati, hodila sem na sprehode in delala z računalnikom.
Najbolj mi je bilo všeč pri babici, ker je dobila novega
psa. Te počitnice so bile drugačne od drugih. Drugačne so bile zato, ker so jih podaljšali in ker nismo
nikamor hodili.
Eva Daks, 3. a
Na začetku so bile krompirjeve počitnice zabavne, nato so se podaljšale in nisem bil zadovoljen, ker
sem hotel iti v šolo. Počitnice so bile podaljšane zaradi zdravstvenih ukrepov. Med počitnicami sem bil
večino časa sam doma z mamo. Hodili smo na kratke
sprehode, skakal sem na trampolinu in počel sem še
veliko drugih stvari. Z atijem sva šla nabirat kostanje.
Nato smo jih spekli in pojedli. Med počitnicami sem
tudi sam pripravil marmorni kolač. Kljub podaljšanim počitnicam sem se imel lepo. Zdaj pa sem vesel,
da se je začela šola.
Pablo Kapun, 3. a
Letošnje počitnice so bile drugačne kot po navadi.
Trajale so kar dva tedna. Bile so mi všeč, ker smo bili
spet vsi člani družine skupaj. Vsak dan smo se sprehajali in igrali. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo izrezovali
buče za noč čarovnic. V gozdu smo izdelali hišice, iskali gobe, kostanje. Naslednji dan smo šli na en dolg
sprehod. Večkrat smo si pekli kostanje. Z mamico smo
pekli piškote. Sobotni sprehod je bil še posebej dolg.
Vse je bilo lepo, le učiteljico in sošolce pogrešam.
Teo Preložnik, 3. a
Te počitnice so bile zaradi epidemije dolge kar dva
tedna. Z družino smo bili večkrat v gozdu in na sprehodu. V gozdu smo videli pet močeradov. Z atijem in
Alenom smo podrli, nasekali in zložili drva. Nabrali
smo veliko gob, te smo ocvrli in pojedli. V gozdu smo
nabirali tudi kostanje, ki smo jih potem še spekli. Bili
so zelo dobri. S kolesi smo se vozili po našem dvorišču. Metali smo na koš, si podajali žogo in jo vodili
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Teo Fekonja, 5. a
skozi ovire. Jaz pa sem se vozila tudi s skirojem. Te
počitnice so bile zares zelo zanimive.
Klara Sužnik, 3. a
Te počitnice so bile drugačne od drugih, saj so
bile en teden daljše. V prvem tednu nas je za dva dni
obiskal bratranec Mare. Prinesel je igro življenja. Igra
življenja se imenuje zato, ker se vse odvija tako, kot v
pravem življenju. Po igri smo šli plezat in skakat. Nato
smo se odločili, da gremo na Zavrh. Obiskali so nas
tudi Kial, Skaj in Rai. Zunaj smo se igrali nekaj časa.
Ogledali smo si film in bratranec je odšel. Drugi teden
sva s Filipom šla na Zavrh. Predzadnji dan smo šli h
Kialu. Tam smo se igrali in jedli buhteljne. Med počitnicami sem se imel lepo.
Benjamin Ferk, 3. a
Med počitnicami sem se imel lepo. Veliko smo hodili v gozd. Tam smo nabirali kostanje in gobe. Te smo
si tudi spekli. Te počitnice so bile drugačne. Trajale so
kar dva tedna. Preživeli smo jih doma, brez druženja
s prijatelji, potepanja ali dopusta. Te počitnice so drugačne zaradi koronavirusa. Želim si, da ne zboli še več
ljudi in da ostanemo vsi zdravi. Upam, da se čim prej
vrnemo v šolo.
Paskal Rojko, 3. a

Recept proti koronavirusu
Ljubezen, mir, sreča, hvaležnost, zdrava hrana,
živa voda, svež zrak.
Postopek priprave:
Vsak dan svoje telo prepojimo z ljubeznijo, smo
vsaj eno uro v miru. Vsak dan se zahvalimo za vse
čudovite stvari v tistem dnevu. Vsak dan se vprašamo,
kaj bi nas danes osrečilo in to uresničimo. Jemo čim
več zdrave hrane, kot na primer sveže sadje in zelenjavo.
Pijemo vodo iz naravnih izvirov. Veliko se gibamo
na svežem zraku. Ko vse to upoštevamo, bo naše telo
v popolnem zdravju in ravnovesju.
Anže Muhič, 4. a
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Neja Ornik, 7. b

Šola na daljavo

Špela Gavez, 8. a
Šola na daljavo mi ni všeč. Pogrešam sošolke, vidimo se prek videoklica, ampak ni enako. V šoli bi lahko snov bolj razložili in jo bolje predelali. Zahvaljujem
se vsem učiteljem, učiteljicam in ravnatelju za trud,
hvala. Upam, da se vsi čimprej vidimo.
Zoja Mlinarič, 5. a

Ko zjutraj se zbudim,
na videosrečanje hitim,
kjer se nekaj naučim.
Kovid vse pokvaril je,
saj šola se zaprla je.
Ukrepov se držimo vsi,
zakaj potem šole ni?
Običajno v šolo odhitimo,
zdaj pa samo za računalnikom sedimo.
Pogrešam vas že vse,
zato naj se šola odpre!
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Lija Kramberger, 4. a

Šola na daljavo
Ko se je začela šola na daljavo, smo vsi bili žalostni, najbolj pa učenci, ker se nismo več mogli videvati. Igrišča so tudi zaprli. Edino ko se vidimo, je preko
Teamsov ali po telefonih.
Všeč mi je, da imamo tako malo stvari za narediti
in da imamo vsak dan šport ter da se učiteljica Mojca
vsak teden spomni nekaj zanimivega za šport. Ni mi
všeč, da se s sošolci ne moremo družiti.
Prosim, razkužujte si roke, nosite maske in se pazite, da bo šola na daljavo hitro mimo in bomo lahko
odšli nazaj v šolo.
Tilen Poštrak, 4. a
Meni je šola na daljavo še kar všeč.
A ni tako kot v šoli, ne dobiš razlage in še prijateljev ne vidim.
Dobra stvar tega pa je, da imamo le 4 predmete
dnevno, pa skoraj vsak dan se vidimo z učiteljico. A
jaz še vedno pogrešam prijatelje, učiteljico in staro
šolo.
Lan Pintar, 4. a

Šola na daljavo se je začela pred jesenskimi počitnicami. Kod izgleda bo trajala še nekaj časa.
Šola na daljavo poteka tako, da imamo vsak dan
videokonferenco. Pri videokonferencah mi je všeč to,
da nam učiteljica lahko pove vso snov. Če česar ne razumemo, jo lahko takoj vprašamo in nam lahko razloži. Všeč mi je tudi to, da vidim vse svoje sošolce v
živo. Pri šoli na daljavo mi ni všeč, da se s sošolci ne
morem družiti in igrati.
Komaj čakam, da pridemo nazaj v šolo, zato upam,
da se bodo ljudje držali ukrepov, da mine korona čim
prej.
Lukas Rojko, 5. a
Šolanje na daljavo mi ni preveč všeč, saj pogrešam
svoje sošolce in sošolke. Vidim jih samo pri videokonferenci. Ni mi dovolj, da jih vidim le skozi ekran,
hočem jih videti v živo. A dobra stran šolanja na daljavo je, da se ne rabim voziti v šolo, malico imam, kadar
hočem, šport imam pa vsak dan. Komaj čakam, da bo
ta virus odšel, da lahko spet končno vidim v živo sošolke in sošolce ter učitelje.
Eva Ornik, 5. a
Ko sem izvedela, da bomo imeli šolo in pouk na
daljavo, sem bila presenečena.
Septembra smo prišli v šolo, oktobra pa smo se
spet morali šolati na daljavo. Bila sem žalostna, da
bom morala zapustiti sošolce, učiteljico in šolo, a še
vedno sem upala in upala, da se hitro vrnemo v šolske
klopi. Še vedno imam upanje, da se hitro vrnemo v
šolo.
Ko smo se začeli šolati na daljavo, sem si mislila,
da bo to zaradi natrpanega urnika zelo težko, a zaradi
ravnatelja in učiteljev imamo zdaj lažji urnik. Zelo so
nam olajšali pouk in zato se jim zahvaljujem. Urnik
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Mellanie Trinkaus, 7. a

Maj Šiler, 7. b

se mi ne zdi pretežek, predolg in naloge tudi ne. Pouk
začnemo ob 8.20. Pri tem pa je najbolje, da lahko imaš
oblečeno pižamo in zraven piješ čaj, ampak pouk na
daljavo ima tudi nekaj slabosti. Slabosti so, da ti učitelj ne more pomagati in razložiti v živo nove in težke
snovi. Želim si le, da bi imeli več pouka v živo in videokonferenc. Vem, da se učitelji trudijo in nam omogočajo le najboljše.
Moja edina želja je, da se vrnemo v šolo.
Maša Vogrin, 5. a

in mleko. Včasih se prej stemni, ko prideva domov. S
seboj nosiva svetilko, tako da naju nič ne preseneti. Po
končanem sprehodu moram velikokrat nazaj za knjige, da predelam učne snovi.
Šolanja na daljavo sem se navadila, vendar zelo
pogrešam sošolce in učitelje. Upam, da se kmalu vrnemo v šolske klopi.
Lana Brus, 6. b

In tako šola v Voličini spet sameva. Učenci pa se
moramo dolgočasiti s šolo na domu. V bistvu je to po
eni strani za nas nekaj dobrega. Lahko malo dlje spiš,
šolo imaš zelo blizu, ješ lahko kadar želiš, našteval bi
lahko cel dan. Učiteljice nam pripravljajo videosrečanja in to je zelo kul. Snov, ki jo jemljemo, jo tudi težko
sami predelamo, zato je bolje, ko smo v šoli, da slišimo
razlago učiteljev.
Res upam, da bomo čim prej lahko videli našo
šolo, klopi, telovadnico, razrede. Koronavirus je zelo
nadležna stvar. Mislim, da če skrbimo za razkuževanje in umivanje rok, bo vse bolje. Jaz sem se tudi med
korono malo zredil, ampak ko bomo šli nazaj v šolo,
bo spet vse normalno.
Nino Knezar, 6. b
Epidemija covida-19 je ustavila javno življenje,
zato smo ponovno začeli s šolo na daljavo.
Podobno kot v spomladanskem času, se moj dan
začne ob 7. uri zjutraj. Najprej pogledam na računalnik, kdaj imam videokonference, nato se odpravim
v kopalnico in se uredim. Obvezno pojem zajtrk in
pričnem z delom. Po navodilih opravljam dane naloge
in se veselim videokonferenc. Pred začetkom le-teh se
prijavim in malo poklepetam s sošolci. Tega se jaz zelo
veselim, da vidim sošolce in učitelje. Po koncu pouka
se z mamo odpraviva na sprehod. Izbirava daljše poti,
ki običajno vodijo v hrib. Hodiva hitro in se vmes pogovarjava. Velikokrat se odločiva za pot do nekaj kilometrov oddaljene kmetije, kjer kupiva jogurte, skuto
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Šola na daljavo vsem predstavlja nekaj novega.
Prekinitev rutine, ko zjutraj moraš na avtobus ali pa
te starši zapeljejo do šole, če si pa blizu doma, greš
kar peš. Vsakodnevno srečevanje s sošolci, pogovori med odmori, fizična prisotnost med poukom, kjer
ne rabiš misliti na varnostno razdaljo in nositi maske. Vse to je na žalost trenutno nemogoče. Vsi smo
se morali navaditi, da šola poteka od doma. Pri meni
izgleda tako, da sem v sobi pred računalnikom in poskušam čimbolj sodelovati in se osredotočiti na šolsko
delo, čeprav priznam, da me včasih zmoti tudi kakšna
malenkost ali pa med poukom dobim željo po pospravljanju sobe. Mislim, da se vsak srečuje s kakšno
podobno stvarjo.
Ker se leto bliža koncu, se ne bomo mogli družiti
niti v božičnem vzdušju. Za prihodnje leto si želim, da
bi lahko šli spet v šolo in zaključili deveti razred, kot
se spodobi. Konec koncev smo samo še to šolsko leto
skupaj in želela bi si, da se lahko normalno poslovimo
v upanju, da se naše vezi ne prekinejo.
Doživetje, ki ga za letošnje leto ne bom pozabila,
ni le eno. Najbolj sem ponosna nase, da sem se letos v
času šole na daljavo naučila kuhati. Ker sta oba starša v službi, sem večkrat pripravila kosilo, ko sem prej
končala s poukom. Na začetku priznam, da mi ni najbolj ugajalo. Sčasoma pa mi je postalo prav všeč. Tako
sem postala tudi bolj samostojna.
Želim si, da se stvari čimprej postavijo spet na
svoje mesto in da bomo lahko spet šli med ljudi, konec koncev smo ljudje družabna bitja in potrebujemo
drug drugega.
Lara Hercog, 9. a

LITERARNE STRANI

24. december 2020

Lina Sekol, 5. a

Letošnje leto je bilo drugačno
Leto 2020 se bliža h koncu. To leto si bom najbolj
zapomnil po koronavirusu. Veliko ljudi je zbolelo, zaprte so bile šole in veliko trgovin, ostati smo morali
doma, da ne bi zboleli.
V marcu smo začeli s šolo na daljavo. S sošolci in
učitelji se nismo videli dva meseca. Zelo sem pogrešal
prijatelje in nogomet, a sem se na tako življenje počasi
navadil. Nekaj tednov pred koncem šolskega leta smo
se lahko spet vrnili v šolo. Bil sem zelo vesel, da sem
po dolgem času videl svoje sošolce. Tako smo skupaj
končali 5. razred. Med počitnicami nismo vedeli, če
bomo lahko šli na morje ali ne, čeprav sem se zelo želel kopati. Na koncu se mi je želja uresničila. Počitnice
so se hitro končale. Vrnili smo se v šolske klopi. V šoli
nismo bili dolgo, ker se je spet močno razširil koronavirus. Veliko ljudi je ponovno zbolelo. Ponovno smo
začeli s šolo na daljavo. Zdaj sem se šole na daljavo že
navadil in mi je lažje kot prvič. Vseeno pa ponovno
pogrešam prijatelje in nogomet.
V novem letu pričakujem, da bi se spet lahko vrnili v šolo. V šoli se lažje učim in sem skupaj s prijatelji. Želim si uspešno dokončati 6. razred. Upam, da
bo koronavirus kmalu izginil in da bomo spet lahko
normalno živeli.
Jan Čuček, 6. a

Življenje z virusom
Letošnje leto je bilo drugačno in vsi vemo zakaj.
Marca je prišel covid-19. Vsi smo se šolali doma, nosili maske in najpomembnejše, nismo se smeli družiti.
Spomnim se, da je bi moj rojstni dan. Tako sem se
ga veselila, a ga zaradi virusa nisem mogla praznovati. Minilo je nekaj mesecev in končno se je epidemija
virusa malo umirila. K meni je prišla moja najboljša
prijateljica Neja. Bila sem tako vesela, saj je že dolgo
nisem videla. Spet je minilo nekaj mesecev in covid-19
je prišel nazaj. Spet smo se šolali doma, nosili maske
in se nismo družili. Zdaj pišem ta spis in se spomi-

Matic Družovič, 8. a
njam vsega tega.
Približuje se božič in vsi nestrpno čakamo na novo
leto. Upam, da se bomo v naslednjem letu znebili virusa in bo spet vse tako, kot je bilo. Zagotovo tudi vi
čakate, da boste spet videli svoje prijatelje, sorodnike.
Zdaj pa držimo pesti, da se nam uresničijo novoletne
želje.
Vita Munda, 6. b

Na obisku
Nedelja je dan, ki ima v mojem življenju prav poseben čar. To je dan, ko ga preživim v krogu mojih
najbližjih. Vsako nedeljo obiščem babico in dedka, saj
ju ves teden ne vidim.
Ponavadi že zjutraj z mamo odrineva k njima, da
jima pomagava pri raznih opravilih. Babi se mojega
prihoda zelo razveseli, dedi pa me pričaka z velikim
nasmehom. Zaradi možganske kapi je nesposoben
skrbeti zase, zato sem mu v pomoč. Babici v kuhinji
zelo rada pomagam pri pripravi kosila. Kar hitro me
zaposli z lupanjem krompirja in pripravo mize. Pri
tem mi zelo rad pomaga moj najmlajši bratranec Tinej. Ravno on in tri sestrične so razlog, da tja rada
zahajam. Prav prijetno je sedeti za veliko mizo in jesti
z družino. Po kosilu odrasli zelo radi spijejo skodelico
kave, zato jim jo zelo rada postrežem. Vsako nedeljo
s teto Simono in sestrično Tiano pripravimo jabolčni
štrudelj, ki ga še posebej obožuje moj dedi. Ker pa skrbimo tudi za zdrav način življenja, se v popoldanskem
času odpravimo na daljši sprehod. Preostanek časa pa
porabimo za igranje različnih iger z najmlajšimi člani
družine. Največ časa so to skrivalnice ali igra s kartami, ki se imenuje šnops. Ne rada slišim glas mame,
ki pravi, da je čas za odhod domov. Tako se vse lepo
enkrat konča.
Z vsakim odhodom sem z mislimi ponovno pri
nedelji, ko bom spet lahko obiskala svoje najbližje. To
je bila ena izmed mnogih lepo preživetih nedelj.
Brina Bezjak, 7. a
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Gal Šilec Vogrin, 5. a

Zamišljeno gledam v dneve
pretekle
Še zdaj se spominjam,
lepih poletnih dni,
ko ni bilo šole
in smo se po plaži sprehajali.
Pogrešam tisto vročino
in hladno morje.
Dobim srčno bolečino,
ko se spomnim na prijatelje.
Sedaj lahko čakam le
do naslednje sezone,
saj zunaj zima je
in veliko korone.

Tinkara Štruc, 9. b

Zamišljeno gledam v dneve pretekle
in moje misli so rekle:
»Le kje so tisti časi,
ko lahko potepali smo se po vasi?«
Družimo se le z družinskimi člani,
glavno je, da nismo sami.
Za računalniki vsi sedimo
in v ekrane glave molimo.
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Potep z avtodomom
Preteklo leto si še nihče ni mislil, da bomo to leto
toliko časa preživeli doma. Zdelo se nam je normalno,
da potujemo, se družimo.
Tako smo tudi mi pretekle novoletne počitnice
kot običajno z avtodomom odpotovali na smučanje
v Italijo. Obiskali smo veliko znanih smučarskih središč (Madonna di Campiglio, Piancavallo, Cortina
d'Ampezzo). Novo leto smo preživeli v Madonni di
Campiglio. Najprej smo šli v mesto na sprehod. Šli
smo tudi v trgovine, potem pa se počasi odpravili proti avtodomu, ki je stal na parkirišču pod smučiščem.
Tam smo dočakali novo leto, potem pa počasi odšli
spat, saj smo želeli prvi dan v novem letu izkoristiti
za smučanje. Še nekaj dni smo smučali tam, potem
pa se odpravili dalje po Italiji. Smučali smo na veliko smučiščih, na katerih poteka svetovni pokal v alpskem smučanju. Želimo obiskati še več takih smučišč,
presmučati več takih prog in potovati.
Zanima me, če bodo počitnice v tem letu potekale
vsaj približno tako sproščeno, svobodno in polno doživetij kot pretekla leta.
Mija Marušič, 7. a

Moja pričakovanja v novem letu

Takšne šole si ne želimo,
rada bi, da se čimprej skupaj dobimo.
Pogrešam pogovor in nasmeh
v šolskih klopeh.
Želim se vrniti v dneve pretekle,
ko s prijateljicami skupaj smo tekle.
Govorile in klepetale o bedarijah smo
in se imele lepo.

Gaj Kurnik, 1. a

Neja Lašič, 9. b

Moja pričakovanja v novem letu niso ravno velika.
Imam dve želji, ki upam, da se mi bosta uresničili. Ti
želji sta skoraj nemogoči, saj glede na to situacijo, ki je
zdaj, ni možnosti za uresničitev. Če pa se bo to zgodilo, bom tako zelo vesela, kot še nikoli.
Moja velika želja je, da bi v novem letu izginil
koronavirus. Rada bi se spet vrnila v šolo in se spet
družila s svojimi prijatelji. Zelo že pogrešam sošolce
in tudi učitelje. Si lahko mislite? Zelo pogrešam normalno življenje. To življenje je zdaj povsem drugačno,
kot smo ga bili navajeni.
Pri nas v družini smo vsi doma. To mi sicer ustreza, saj se veliko več družimo in pogovarjamo. Veliko
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Matic Kunstič, 5. a
se sprehajamo in igramo različne družabne igre. Ampak po mesecu dni že imam tega dovolj. Pogovarjala
bi se rada s sošolci in prijatelji. Saj nam danes tehnologija to omogoča, vendar to ni enako. Jaz rada obiščem
kakšno prijateljico, da se z njo družim.
Prav tako šolanje na daljavo ni tako zanimivo kot
pouk v šoli. Ustreza mi, da lahko spim dalje, vendar
mi ni všeč, da imamo toliko srečanj v živo. Pouk v šoli
je veliko zanimivejši.
Tako upam, da se bomo ob novem letu lahko družili z družino in sorodniki in bo vse potekalo, kolikor
se bo dalo normalno.
Neja Ditner, 6. b

Leto 2020 je drugačno
Leto 2020 je bilo drugačno od vseh ostalih, ki sem
jih doživela. Vsi vemo, da se nam je življenje obrnilo
na glavo. Največji razlog zato je koronavirus, ki se je
razširil po celem svetu in ogrožal milijone ljudi.
Naša država, kakor vse ostale po svetu, se je odločila za zaprtje države, omejitev gibanja med občinami,
ustavljanje nenujnih storitev, šolanje na daljavo, obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih in na prostem
itd.V tem trenutku smo v drugem valu epidemije.
Vsi ti ukrepi, ki se jih moramo držati, so postali
naš nov vsakdan in vsak to doživlja drugače. Zaradi
situacije so se mnogim, kakor tudi meni, spremenili
cilji za leto 2021.
Osebno si ne rada postavim cilje za novo leto, saj
vedno gre nekaj narobe. Če želiš nekaj začeti ali pa
spremeniti, naredi to danes, saj nikoli ne veš, kaj življenje skriva jutri.
Sem pa si postavila nekaj ciljev, ki jih želim doseči
v letu 2021. Ti so, da uspešno zaključim 9. razred, da
sem sprejeta na želeno šolo, da bi se psihično bolje
počutila, saj je psihično zdravje prav tako pomembno
kot fizično, preživljati več časa z družino (seveda če
bo sploh možno) in se bolj posvečati stvarem, ki me
zanimajo.

Teo Fekonja, 5. a
To leto si bom zapomnila, ne po kakšnem določenem dogodku, ki se mi je pripetil, ampak po tem, kako
moramo biti hvaležni za vse, kar imamo. Da imamo
dom, hrano. Pomembna je tudi medsebojna pomoč.
Zelo hitro lahko pozabimo na vse to. Navsezadnje pa
moramo tudi biti hvaležni za zdravje.
Lara Lešnik, 9. a

Leto 2020
Šola na daljavo ima svoje prednosti in svoje slabosti. Njene prednosti so, da lahko delaš v svoji sobi, v
postelji, lahko poslušaš glasbo, lahko se pogovarjaš s
prijatelji in družino, lahko imaš odmore, kadar želiš in
kako dolgo hočeš. To je bilo nekaj prednosti za šolo na
daljavo, sedaj pa pridejo na vrsto še slabosti. Ne moreš
poslušati razlage učiteljev, veliko je videokonferenc in
domačih nalog, ne vidiš se s sošolci ali prijatelji, bolj
si utrujen, nimaš volje itd.
Moj dan se začne z zbujanjem in zajtrkovanjem,
sledi delo za šolo, pouk na daljavo, oddaja nalog, nato
pride na vrsto še učenje in branje knjige. Popoldan in
zvečer imam čas zase, moj prosti čas. Takrat igram košarko, se vozim s kolesom, telovadim, poslušam glasbo, igram videoigre, gledam televizijo itd. Ob koncu
dneva grem spat in naslednji dan se ponovi. Pogrešam
predvsem druženje in zabavo s prijatelji.
Pričakujem, da bo prihajajoče leto 2021 boljše,
predvsem pričakujem, da bo konec koronavirusa in
bo življenje teklo po starem. V spomin se mi bo zagotovo vtisnila šola na daljavo, pouk na daljavo. Želje za
prihajajoče leto bi zame bile, da bi vse potekalo mirno
brez vojn, spopadov, epidemije itd.
To je bilo nekaj o mojem doživljanju leta 2020.
Ambrož Rukav, 9. a
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STRAN V TUJEM JEZIKU
Meine Familie
Ich heiße Neja. Mein Nachname ist Ornik. Ich bin
zwölf Jahre alt. Ich bin eine Schülerin. Ich komme aus
Slowenien. Meine Hobbys sind: im Internet surfen,
chillen und fernsehen. Ich bin klein gewachsen mit
langen Haaren und grünen Augen. Ich bin immer fröhlich und fleißig.
Das ist meine Familie. Das ist meine Schwester.
Sie heißt Eva. Sie ist elf Jahre alt. Sie ist dünn und hat
langes braunes Haar. Ihre Hobbys sind: basteln und
fernsehen. Sie hört nicht gern Techno und sie joggt
nicht gern.
Das ist meine Mutter. Sie heißt Valerija. Sie ist schlank und mag Kaffee. Sie ist Schneiderin von Beruf.
Sie ist Hobbygärtnerin.
Mein Vater heißt Robi. Er hat schwarze Harre und
grüne Augen. Seine Hobbys sind fernsehen und Schifahren. Er ist Tischler von Beruf.
Meine Freundin heißt Elena. Sie ist zwölf Jahre alt.
Sie wohnt in Maribor. Sie hat lange braune Haare und
blaue Augen. Ihre Hobbys sind Fußball und Handball
spielen.
Das ist meine Familie. Ich habe meine Familie
gern. Sie sind nette Leute und es ist schön eine Familie
wie diese zu haben.
Neja Ornik, 7. b
Ich heiße Nejc. Ich bin dreizehn Jahre alt. Ich lebe
in Slowenien. Ich wohne in Selce. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Ich gehe in die achte Klasse der Grundschule in Voličina.
Mein Vaters Name ist Iztok. Er ist vierzig Jahre
alt. Meine Mutter ist Maja. Sie ist zweiundvierzig Jahre alt. Sie ist Krankenschwester. Meine Großmutter
heißt Jožica. Sie ist siebzig Jahre alt. Mein Großvaters Name ist Alojz. Er ist einundsiebzig Jahre alt. Er
lebt mit seiner Großmutter in Novo mesto in seinem
Haus. Mein Cousin heißt Mark. Er ist vierzehn Jahre
alt. Die Namen meiner Cousins sind Neja und Neža.
Neja und Neža sind Zwillinge. Mark, Neja und Neža
sind Geschwister. Sie leben in Novo mesto. Mein Onkels Name ist Aleš. Meine Tante heißt Neli. Sie sind
verheiratet.
Das ist meine Familie.
Nejc Serk, 8. a

Meine Haustiere
Ich habe zwei Hunde und eine Katze. Meine erste
Hündin ist vier Jahre alt, sie heißt Miša. Sie hat schwarz-weißes Fell. Sie hat braune Augen. Miša ist sehr
klein. Sie ist sehr ruhig und sehr fleißig.
Mein anderer Hund ist zwei Jahre alt. Er heißt
Bernie und ist ein Berner Sennenhund. Berni hat schwarz-weißes und braunes Fell. Berni wiegt etwa 60
Kilos. Er sieht sehr gut aus. Bernie liebt Miša sehr und
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mag es besonders, mit Menschen abzuhängen.
Berni und Miša sind sehr gute Freunde.
Mellanie Trinkaus, 7. a

Familienplaner
Mein Name ist Ajda. Ich bin dreizehn Jahre alt. Ich
komme aus Slowenien und wohne in Voličina. Meine
Lieblingsjahreszeit ist Winter und mein Lieblingssport ist Eislaufen. Ich besuche die Grundschule Voličina. Ich mag die Schule, weil ich dort meine Freunde
habe.
Wegen der Corona-Epidemie müssen wir zu Hause
sein und von da arbeiten. Deswegen teilen wir uns die
Aufgaben im Haushalt. Am Montag muss ich die Blumen gieβen und mit meiner Mutter das Bad putzen.
Sie muss auch das Wohnzimmer staubsaugen und das
Mittagessen kochen. Mein Vater muss den Mülleimer
leeren. Am Dienstag müssen meine Mutter und mein
Vater Mittagessen kochen und ich muss Einkaufen
gehen. Am Freitag muss ich das Geschirr spülen und
die Betten machen. Meine Mutter muss Brötchen kaufen und mein Vater muss die Blumen gieβen. Am
Samstag und Sonntag machen wir gewöhnlich das
Mittagessen zusammen und gehen in die Natur.
Das ist mein Familienplaner.
Ajda Strmčnik Kranvogel, 8. a

Mein Tagesablauf
Ich heiße Nina und besuche die Grundschule Voličina.
Zu Hause bin ich sehr fleißig. Ab März von heute
sind wir in der Quarantäne und wir haben viel Zeit.
Ich habe Zeit für mich und für die Hausarbeit. Wir
haben auch alle Schulfächer im Internet. Wir machen
alles mit Moodle und Microsoft Teams. Diese Art zu
lernen ist schwieriger.
Wenn ich aufstehe, gehe ich ins Badezimmer und
wasche mein Gesicht und Zähne. Dann gehe ich in die
Küche und ... Es ist Zeit zum Frühstück! Frühstück ist
die wichtigste Mahlzeit des Tages.
Wenn die Schulpflichten vorbei sind, muss ich
meiner Mutter bei der Hausarbeit helfen. Ich gehe
mein Zimmer saugen und die Fenster putzen.
Meine Mutter bereitet das Abendessen. Mein Vater kommt nachts von der Arbeit nach Hause und wir
gehen zusammen essen. Dann wasche ich das Geschirr.
Abends wasche ich mich und lerne noch für eine
halbe Stunde Mathematik. Coronavirus hat die ganze
Welt verändert. Wir lernen den ganzen Tag und haben zu viel Hausaufgaben.
Wir müssen lernen, mit Corona zu leben aber es
ist sehr schwer.
Nina Bezjak, 8. a

Več znanja z vadnicami
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vadnicami.
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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
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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
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VAŠ OGLAS

Interesna dejavnost Ustvarjalnice
Tudi v tem šolskem letu na šoli deluje krožek oz.
interesna dejavnost Ustvarjalnice. Namenjena je učencem od 1. do 5. razreda. Do sedaj smo se žal uspeli
sestati samo enkrat, in to z učenci 1. a ter učenkami
3. a. Izdelovali smo izdelek primeren letnemu času,
in sicer bučo iz trakov. Za izdelavo je bilo potrebne
kar nekaj spretnosti ter potrpežljivosti in natančnosti.

Izdelki so vsem odlično uspeli.
Za naprej imamo planiranih še kar nekaj dejavnosti, pri katerih bomo urili spomin, fino motoriko,
kreativnost, izboljševali koncentracijo ter krepili samozavest in potrpežljivost. Upam, da se bomo lahko
čim prej spet zbrali v šoli ter pridno ustvarjali.
Nataša Herga Kosi

Lukas Rojko, 5. a

Timi Pfajfar, 5. a

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.

