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Teden pisanja z roko 2021

V času od 18. do 22. januarja je potekal Teden pisanja z roko 2021. Njegov namen je bil ohranjati pisanje z roko. Teden pisanja z roko je organiziralo društvo Radi pišemo z roko, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport in Zavod RS za šolstvo. V tem tednu smo drug drugega vzpodbujali za pisanje z roko. Ambasadorji letošnjega Tedna pisanja z roko so bili dr. Erik Brecelj (kirurg in aktivist), Urša Menart (režiserka
in scenaristka) in Tadej Pogačar (kolesarski šampion). Nagovor za Teden pisanja z roko pa je zapisala tudi
ministrica dr. Simona Kustec. Počasi, lepo počasi, pisalo po papirju drsi, nam črke ustvarja in misli umiri!
Pa dajmo, pa pišimo z roko!
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Teden pisanja z roko – Pisma prijateljem

Društvo Radi pišemo z roko že šestič organizira tedna pisanja z roko. Namen pobude je ozavestiti
mlajše in starejše o pomenu izvirne človekove spretnosti. Dokazano je, da pisanje z roko krepi spomin in
pozornost ter ohranja posameznikovo fino motoriko.

Tudi v 3. razredu smo se odločili, da bomo sodelovali v Tednu pisanja z roko 2021. Še posebej nas veseli,
da že znamo pisati s pisanimi črkami. Odločili smo se,
da napišemo pismo prijatelju.
3. a

Pridni kot čebelice

razveselimo s fotografijami svojih izdelkov. Pridno
opravimo tudi dodatne naloge. Kar nekaj novih stvari
smo spoznali. Zdaj že vemo tudi to, kaj so geometrijska telesa in kako se nekatera imenujejo. Doma smo
našli veliko predmetov, ki imajo njihovo obliko. Svoja
geometrijska telesa smo tudi izdelali. Učenje je lahko
zabavno.
1. a

Športne dejavnosti 1.VIO

Kljub temu da smo najmlajši šolarji naše šole, se
pridno trudimo in učimo. Svoje učiteljice vsak dan

Učenci so po podaljšanih jesenskih počitnicah
pričeli s poukom na daljavo. Verjetno so bili vsi veseli
vsaj te novice, da imajo vsak dan na urniku tudi uro
športa.
Učiteljice jim tedensko pripravimo izzive oz. pet
različnih dejavnosti, ki jih lahko izvajajo. Lahko pa se
gibajo tudi po svoje. Pomembno je le, da se vsaj eno
uro na dan gibajo in če je le mogoče, da to opravijo na
prostem. Učenci res pridno športajo ter tedensko pošiljajo dokaze o tem, in sicer v obliki fotografij, videoposnetkov, nekateri pošljejo kar cele gibalne dnevnike
z zapisom ter fotografijo. Iz poslanega je razbrati, da
se veliko sprehajajo, telovadijo s pliškoti, se preizkušajo v igrah z žogo, izvajajo različne skoke in poskoke,
posnemajo gibanja živali ... Seveda so uživali tudi na
snegu.
1.VIO
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Raziskujemo in preizkušamo

Iz česa so narejeni predmeti, kaj so sipke snovi?
Zdaj že vemo, kaj so trdne in kaj tekoče snovi. Spoznavali smo različne snovi. S snovmi smo naredili
tudi nekaj poskusov in jih oblikovali. Najbolj smo se
zabavali na obisku pri norem znanstveniku. Tudi sami
smo se poigrali in mešali tekočine. V tem tednu nas
čaka še več poskusov in tudi naučiti se še moramo, da
so nekatere snovi zdravju in okolju škodljive.
1. a

Razmišljanja prvošolcev o pouku
v korona času
Iskreno, prisrčno in brez »cenzure«.
A: Želim si, da gremo v šolo, ker je doma že brezveze. Ne vem, zakaj. V šoli gremo ven, pa v telovadni-
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co. Pa skupaj smo s prijatelji. Posebej pogrešam svoje
sošolce ...
B: Tudi jaz si želim, da bi šli v šolo. Ker pogrešam
prijatelje in igro z njimi. Doma je že postalo dolgočasno, saj nimam nobenega bratca ali sestrice.
P: Strinjam se z njim.
G: Tudi jaz že komaj čakam, da se vrnemo v šolo.
Ker je doma dolgočasno, ker se ne morem z nikomer
igrati. Pogrešam prijatelje.
L: Jaz tudi hočem iti v šolo. Ker je doma bratec,
ki je že velik in se več ne igra z mano. Pa pogrešam
učiteljice.
M.: Jaz pa pogrešam prijateljice, svoje sošolke.
M: Jaz tudi pogrešam sošolko in si želim, da bi ona
lahko kdaj prišla k meni na obisk.
A: Jaz pa pogrešam šolo, pogrešam prijatelje in
pogrešam učiteljice. Tudi učenje malo pogrešam.
M. Jaz pa bi rada šla v šolo, zato ker mi je v šoli bolj
fajn kot doma. Ker tam vidim prijatelje in se lahko z
njimi družim in tam vidim učiteljice.
A: Meni pa se je »bedno« doma učiti, v šoli mi je
boljše zato, ker se tam bolj hitro razloži. Ko se učimo,
ne vidimo pravih učiteljic. Vidimo samo take namišljene.
G: Jaz bi rada šla nazaj v šolo, ker se mama »nonstop dere«.
E: Jaz bi bila raje v šoli, ker je tam šah in ga zjutraj
lahko igram.
L: Rada bi šla v šolo, ker bi se rada igrala in učila.
Pogrešam prijatelje.
Ž: Pogrešam učiteljice.
E: Tudi jaz pogrešam učiteljice.
E: Meni je kar fajn doma, ker se ata celi čas igra
različne igre z mano.
L: Jaz bi šla raje v šolo, ker je tam fajn.
P: Šel bi v šolo, saj se z drugimi lahko igram.
T: Jaz bi šel v šolo. Ker doma, ko se pogovarjamo,
vse »šteka«. Pa doma se ne morem igrati s prijatelji, v
šoli pa se lahko.
1. a

Virtualni karierni sejem na
OŠ Voličina
Letos žal nismo mogli organizirati že skoraj tradicionalnega Kariernega sejma na OŠ Voličina, zato
smo v petek, 8. 1. 2020, med 13.30 in 14.15 izvedli
virtualni karierni sejem za devetošolce. Predstavilo se
je 6 srednji šol, za katere so naši učenci izrazili največ
zanimanja. To so Prva gimnazija Maribor, II. gimnazija Maribor, Škofijska gimnazija Antona Martina
Slomška Maribor, Srednja zdravstvena in kozmetična
šola Maribor, Lesarska šola Maribor in Srednja oblikovalna šola Maribor. Učenci so pridobili koristne informacije, ki jim bodo v pomoč pri njihovi pomembni
odločitvi, ki jih čaka v mesecu marcu.
Katja Majhenič
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Alen Sužnik, 7. b

Mija Marušič, 7. a

Decembrski dnevi
Zadnjo nedeljo v novembru smo prižgali prvo
svečko na adventnem venčku. 1. decembra sem pojedla prvo čokoladico iz adventnega koledarja. V sredo,
2. decembra, smo doma pekli piškote. Komaj že čakam, da nas obiščejo dobri možje in da dobim darila. Božičkovi škratje se zelo trudijo, da letos prav vsi
otroci dobijo darila.
Eva Stergar, 2. a

Moj mesec december
Mesec december je moj mesec. Takrat praznujem
rojstni dan in zato je december zame najlepši mesec.
Za moj rojstni dan me obiščejo moji nadražji. Moj
dedi v decembru ulovi največ lisic, ki mi jih tudi pokaže. Moj dedi je res zlat in zelo ga imam rad.
Jaš Praviček, 2. a

Med prazniki
Letošnji prazniki so bili drugačni kot običajno.
Novo leto smo nameravali preživeti v Kranjski Gori
na smučanju. Zaradi korone je odpadlo. Kljub temu
so bili prazniki lepi. Dvakrat smo šli smučat na Areh.
Vse je bilo praznično. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo
postavljali božično smreko in jaslice. Okrasil sem tudi
svojo sobo. Dobil sem veliko daril. Najbolj sem se razveselil nove igralne konzole in dodatkov, Guinness
knjige rekordov 2020 in helikopterja na daljinca. Vsak
dan hodimo na dolge sprehode. Najbolj sem vesel, da
naša družina preživi ves čas skupaj.
Teo Preložnik, 3. a

Tinkara Štruc, 9. b

Med prazniki smo na božični večer šli k babici
in dediju. Bili smo pridni, zato nam je Božiček nekaj
prinesel. Jedli smo božično večerjo. Za novo leto smo
bili pri nas. Šli smo na završki stolp. Ker je bila tema,
se je vse svetilo. Zelo je pihalo. Končno smo dočakali
leto 2021.
Imela sem se lepo! Bilo je super!
Liza Stergar, 3. a
Med prazniki sem odšla z očetom v gozd po mah.
Na božični večer smo postavili smreko in jaslice. Za
božič sem dobila igro. Na dan samostojnosti in enotnosti je moj rojstni dan. Moj rojstni dan smo praznovali doma. Postala sem stara devet let. Dneve smo
preživeli doma. In prišlo je novo leto. Za silvestrovo
smo bili budni do polnoči. Takrat smo si voščili srečno novo leto in ogledali ognjemet. In tako so prazniki
minili.
Eva Daks, 3. a
Med prazniki sem naredila dva snežaka. Prvi je bil
velik, drugi pa majhen. Drugi je nosil masko. Za božič
smo z družino pekli piškote. Prijateljem sem poslala
voščilnice. Za božič sem dobila pižamo in vilinko, ki
zna leteti. Dedek Mraz mi je prinesel svinčnik, štampiljke in globus s svetilko. Za novo leto smo bili doma.
Na obisku sta bili sestrični, dedi in babi. Bila sem vesela, ker jih že dolgo nisem videla. Zelo pogrešam prijateljico Nežo. Pogrešam tudi ostale prijatelje. Mislili
smo, da bomo po praznikih šli v šolo.
Zoja Potočnik, 3. a
Praznikov sem se zelo veselil. Na predbožični večer je ati postavil smrečico. Lukas, mami in jaz smo
smrečico okrasili. Pod smrečico smo postavili velike
jaslice. Na ta večer nas je obiskal tudi Božiček. Ker
sem bil priden, sem dobil darila. Med božičem in no-
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Zoja Mlinarič, 5. a
vim letom smo hodili na zelo dolge sprehode. Tako
smo skrbeli, da se dovolj gibljemo. Silvestrovali smo
doma. Jedli smo dobrote in ob polnoči smo si ogledali
ognjemet in si voščili srečno novo leto.
Paskal Rojko, 3. a
Letos sem prvič preživel praznike z bratcem Oskarjem. To je bilo zame veliko presenečenje. Božični večer smo preživeli v Mariboru pri dedku in babici. Tam
sem se počutil odlično. Veliko smo hodili na sprehode
in se šli sankat. Z bratcem sem se veliko fotografiral.
Jaz in mami sva pekla piškote in včasih sem kakšnega
vzel. Prav tako sem naredil hiško iz piškotov. Hodili
smo na igrišče. Veliko sem brcal žogo. Bili so srečni
in veseli prazniki.
Pablo Kapun, 3. a
Med prazniki sem se imela zelo lepo. Božičku smo
pripravili mleko in piškote. Ker sem bila celo leto zelo
pridna, sem dobila, kar sem si želela. Naslednje jutro
sem bila zelo vesela igračke, ki sem jo dobila za darilo. Med počitnicami smo veliko hodili tudi na sprehode do Zavrha. Igrali smo se tudi družabne igre. Za
silvestrovo sva z Alenom lahko pričakala novo leto.
Družbo nam je delala teta, zato je bilo še bolj zabavno.
Ker sem dočakala novo leto, sem naslednje jutro dlje
spala.
Čeprav sem želela, da se počitnice še ne bi končale, sem bila kljub temu zelo vesela, saj so bile zelo
zanimive.
Klara Sužnik, 3. a

Zamišljeno gledam
v dneve pretekle
Kmalu ta čas v letu bo spet,
ko prsti od mraza so me začeli bolet',
ker predolgo zunaj sem ostala
in se s prijatelji veselo smejala.
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Mark Manasijevič, 5. a
Na jutro božično
vse bilo je odlično,
ko sem se zbudila,
takoj sem božična darila odvila.
Kasneje k babici smo pohiteli
in tam eno božično zapeli.
Tudi tam čakala so nas darila,
katera je babica sama zavila.

Ema Kovač, 9. b

Čudežna miselna roža
Ava se je učila za šolo. Potem pa je zagledala na
mizi rožo. Rekla je, le kaj počne to tukaj? Dotaknila se
je rože. Postala je nevidna.
Zamislila si je, da bi rada šla v džunglo. In res se
je to zgodilo. Nato pa je že pristala na morju. Tam je
plavala in se pogovarjala z ribicami. Želela še je obiskati pingvine. In je šla. Pri pingvinih so bili igluji in
polarni medved Marko. Bližal se je večer. Mama je že
klicala Avo, da pride domov. Doma se je zabavala in s
starši pogledala film. Potem je šla spat. Sanjala je lepe
sanje, da bo spet šla v tisto pravljično deželo.
Ava Čuček, 1. a

Čudežne vijolice
Nekoč je živela punčka Gaja. Šla je nabirat jagode.
V gozdu je našla veliko vijolic in to so bile čudežne
cvetlice. Nabrala jih je vse in jih dala v vazo. Doma sta
se s sestrico skregali in sprti legli v posteljo. Ko se je
deklica zjutraj zbudila, so bile rožice ovenele. Odločila
se je, da gre v gozd nabrat nove. Spomnila se je, da jih
več ni, ker je že vse natrgala. Potem je srečala čudežno mamko Bršljanko. Povedala ji je, da se ne bi smela
skregati s sestrico. Dala ji je novo čudežno cvetlico. S
sestrico se nista nikoli več kregali.
Gaja Mlinarič, 1. a
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Alex Fekonja, 8. a

Osebe, ki jih občudujemo
Drugošolci so razmišljali o tem, kdo je za njih občudovanja vredna oseba in zakaj. Pa poglejte, kdo so
osebe, ki jih navdihujejo.
Občudujem Luka Dončiča, saj je zelo dober košarkar. Na vsaki tekmi zadene veliko košev. Je Slovenec.
(Vito)
Občudujem pevko Billie Eilish, saj so mi prav vse
njene pesmi zelo všeč. (Gaja)
Občudujem pevca Luka Basija, ker poje čudovite
pesmi. Skoraj vse znam na pamet. (Eva S.)
Občudujem nogometaša Messija, ker zelo dobro
igra nogomet. Navijam zanj in za njegovo ekipo. (Janej)
Občudujem Slogomana, ker je zelo dober »gamer«.
Ustvarja igrice, ki jih rad gledam in igram. (Niko)
Občudujeva pevca Jana Plestenjaka, ker poje lepe
pesmi. Všeč nama je njegova reklama za trgovino
Mercator in pesem Soba 102. (Lana, Manca)
Oseba, ki jo občudujem, je Nika Zorjan. Občudujem jo zato, ker zelo lepo poje. Ima tudi zelo lepo
barvo las. (Klara B.)
Jaz občudujem mojo babico Danico. Živi v Mariboru. Občudujem jo zato, ker živi sama in si zna veliko sama narediti. Velikokrat mi tudi kaj kupi. (Sara)
Občudujem divja brata Kratt, ker raziskujeta živali. Poznata veliko vrst živali, kot je npr. nesmrtna
meduza. Zelo vesel sem, da tudi mene naučita veliko
o njih. (Nejc)
Moj idol je Nika Zorjan, ker lepo poje. (Klara K.)
Oseba, ki jo občudujem, je Tim Kores. Občudujem ga zaradi njegovih smešnih in zabavnih pesmi.
(Mel)
Občudujem brata Davida, ker me je naučil skakati
s kolebnico. Imam ga zelo rad in res ga občudujem.
(Matevž)
Moj vzornik je Mark Koroša. Je moj bratranec.
Trenira badminton in obiskuje prvi letnik srednje
šole. Občudujem ga, ker je evropski prvak, je prijazen in lep. Ko bo korona mimo, bom tudi jaz trenirala
badminton. (Ajda)

Neja Ornik, 7. b
Oseba, ki jo občudujem, je Peter Prevc. Všeč mi je
zato, ker je skakalec in uspešen športnik. (Eva P.)
Občudujem atija in mamico. Atija zato, ker ima
motor, mamico pa zato, ker ima zapestnico in mi je
kupila snežni skiro. Z menoj se hodi smučat in sankat.
(Jaš)
Občudujem kmete, saj obožujem delo na kmetiji
in živali. (Liam)
Moja vzornica je pevka Tanja Žagar. Je slovenska
pevka in glasbena učiteljica. Poučuje klavir. Ima lep
glas, je delovna in uspešna. (Dorina)
Jaz občudujem boksarja Dejana Zavca. Zelo rada
bi ga spoznala. (Anja)
Občudujem svojega atija Mateja. Občudujem ga,
ker se z menoj zabava in igra. Skupaj pospravljava
drva. Z njim se imam zelo super. (Tai)
Občudujem Messija, ker je dober nogometaš. Je
prijazen. Ni žalosten, če ne da gola. (Žana)
In kdo navdihuje vas?

Učenci 2. razreda

Moj teden šole na daljavo
V tem letu so se stvari obrnile na glavo. Napadel
nas je koronavirus, zaradi njega smo morali pričeti
šolo obiskovati kar od doma. Vse se je pričelo, ko sem
obiskoval peti razred. Na začetku mi tak pouk ni bil
včeč. Bilo je zelo težko, ker nisem znal dobro uporablati računalnika in težko mi je bilo določiti, kako se
bom lotil dela. Na začetku mi je zelo pomagala družina, oče mi je pomagal in me naučil, kako uporablati
računalnik, sestra in mama pa sta mi pomagali, da
sem lažje razumel snov pri posameznem predmetu.
Proti koncu petega razreda in na začeteku šestega
razreda smo lahko hodili v šolo normalno. Potem pa
smo spet pričeli s šolo na daljavo. Ampak mi je zdaj
veliko lažje, kot v petem razredu. Zdaj znam bolje
uporabljati računalnik in veliko lažje določim, kdaj
bom kaj počel. Včasih še potrebujem, da mi kdo doma
razloži, to česar ne razumem, ampak veliko manj kot
v petem razredu. Zdaj mi je veliko lažje razumeti do-
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Neja Ditner, 6. b

Lara Šrimpf, 9. a

ločeno snov, ker je več videokoferenc in posnetkov od
učiteljev. Lažje si stvari zapomnim, če jih slišim.
Sestra mi je pomagala narediti moj dnevni urnik.
Z delom za šolo pričnem ob pol devetih in nato do
enih poskušam čim več stvari narediti sam, ker sta
mama in oče v tem času v službi, sestra pa ima tudi
predavanja. Okrog enih imam kosilo, nato pa enourni
počitek. Potem grem ven in se igram s psom Ajkom,
včasih greva tudi na sprehod po gozdu, ko imata čas
se nama pridružita mama ali sestra. Potem pa še rešim naloge, ki mi jih ni uspelo rešiti zjutraj. Še vedno
včasih prosim nekoga od domačih, da mi pomaga pri
nalogi. Ko naredim vse za šolo, imam prosto. V prostem času igram igre na telefonu, igram družabne igre
z družino, pogledam kakšen film in berem knjigo.
Zelo pogrešam prijatelje in sošolce. Komaj čakam,
da bomo lahko spet šli nazaj v šolo.
Mitja Zorec, 6. a

Opisala bom svoj dan med šolanjem na daljavo.
Poteka skoraj tako, kot da obiskujem šolo, samo da
delam od doma in na računalniku.
Ko se zjutraj prebudim, še malo počivam, nato
pa si umijem zobe, oblečem in pozajtrkujem. Ko sem
sita in urejena, si pripravim računalnik in zvezke ter
pričnem z nalogami, ki so nam jih učitelji zastavili.
Ponavadi končam ob 12.00, če pa imamo malo več
dela pa tudi delam do 13.00. Ko končam z eno uro
se pretegnem, prezračim sobo in nadaljujem z delom.
Po opravljenem delu se odpravim v šolo po kosilo,
doma pripravim mizo in se najemo. Po kosilu berem
knjigo, nato pa imam preko zooma še balet. Proti večeru si ogledam kakšen film, povečerjam večerjo in
se stuširam. Nato pa že napoči čas, da se odpravim v
posteljo.
Svoje sošolce že pogrešam, zato komaj čakam, da
se spet vrnemo v šolo, čeprav mi je pouk od doma
boljši, saj prej končam z opravljenim delom. Včasih
pa česa ne razumem in bi bilo veliko bolje, če bi bili v
šoli. Spominjam se trenutkov, ko smo bili v šoli, hodili na izlete in se zabavali, kar nam epidemija zdaj
preprečuje.
Komaj čakam, da se vrnemo v šole, saj si imamo
veliko za povedati. To je moj običajni dan med tednom v šoli na daljavo.
Julija Horvat, 7. a

Moj dan šole na daljavo
Opisal vam bom, kako poteka moj dan šole na daljavo.
Vsako jutro se zbudim ob 7.30. Po zajtrku začnem
z delom za šolo po šolskem urniku. Ko končam s šolskim delom, imam kosilo. Po počitku se odpravim
ven, kjer opravim naloge za šport in moj nogometni
trening. Komaj že čakam, da bomo lahko nogometne
treninge izvajali na nogometnih igriščih in se z vrstniki podili na igrišču. Vsak dan tudi sproti spremljam
odgovore učiteljev in popravim morebitne napake.
Zvečer opravim še vaje za moč in pogledam kakšen
film. Veliko časa se družim tudi z družino. Ob 23.00
se odpravim spat.
Šolanje na daljavo mi je všeč, saj hitro opravim
naloge za šolo in imam veliko prostega časa, saj ne
obiskujem treningov, ki mi vzamejo dnevno vsaj 3 ure
časa. Kljub temu da mi je šolanje na daljavo všeč, pogrešam druženje s prijatelji.
Matic Čeh, 7. a
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Zjutraj se zbudim ob 7. uri. Odpravim se v kopalnico, kjer si umijem obraz in zobe. Popijem vodo in
nahranim hrčke in mačke. Nato se oblečem in začnem
delati za šolo. Če nimam zjutraj kakšne videokoference, zajtrkujem bolj pozno. Med opravljanjem nalog
božam muco ali pa hrčke, ker imam zelo rada živali
in to lahko počnem, ker smo doma in nismo v šoli.
Po končanem delu oddam vse naloge, če končam že
prej, pomagam babici pri kosilu. Po kosilu pregledam,
če sem opravila vse dolžnosti za tisti dan, nato sledijo
dejavnosti za šport. Po šprtu gledam serije ali filme.
Ko mama in botra končata s službo, se odpravimo na
sprehod s psom. Ko pride oče iz službe, pogledamo,
kaj sva z bratom delala za šolo. Zvečer oče in mama
pripravita večerjo, po večerji pogledamo kakšen do-
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Nino Knezar, 6. b

Nil Škerbot, 8. a
kumentarec o živalih ali z bratom igrava kakšno družabno igro. Nato se gremo stuširat in umit zobe ter se
odpravimo v postelje.
Šola na daljavo mi je zelo všeč, saj sem doma.
Maruša Vrčko, 7. a
Delo na daljavo mi kar ustreza. Po navadi se zbudim ob 8. uri, da pred začetkom pouka še zajtrkujem,
se umijem in pripravim vse, kar bom potreboval. Vesel sem, da se ne rabim odpraviti do šole.
Nato se usedem k računalniku. Najprej pogledam,
če imamo pri katerem predmetu tisti dan videoklic.
Nato pa začnem z delom po urniku. Dobro se mi zdi,
da lahko svoje delo opravljam v svojem tempu, tako
včasih z nalogami končam prej, spet drugič pa za njih
porabim več časa. Naloge poskušam oddati takoj, ko
jih opravim, da se mi ne zgodi, da bi jih pozabil oddati. Z delom po navadi končam ob 13. uri. Po končanem pouku se odpravim še na svež zrak, kjer poskrbim za gibanje in svoje živali. Včasih naredim naloge
za šport popoldan. Nato ponovim snov, ki smo se jo
učili. Zvečer se usedem na sedežno in skupaj z družino si ogledamo kakšen film. Po napornem dnevu se
odpravim spat.
Upam, da bomo ostali doma še kar nekaj časa.
Jure Sirk, 7. a

Prežihova črtica Bolečina
Prebrala sem črtico iz knjige Solzice avtorja Prežihovega Voranca z naslovom Bolečina.

S šestimi leti je Prežih začel obiskovati šolo, katere nikoli ni maral. Njegova pot v šolo in iz nje je bila
vedno polna dogodivščin, prijetnih in manj prijetnih.
Skakati je moral s ceste na stran, saj se je moral umikati prevozu drv in gonjačem. Nekega dne je skočil s
ceste in padel v sneg, kjer je tudi malo počival. Zaradi mraza je skoraj omedlel. Čez nekaj časa je občutil
prijem močne roke njegovega očeta, ki ga je potem
tudi odnesel domov. Zima se je prevesila v pomlad in
Prežih je moral odpeljati živino na pašo. Zagledal se je
v gostilno v vasi, iz katere se je kadil črn dim, ki je prerasel v velik požar, ki se je razširil po celi vasi. Požar je
zajel vso vas razen šole. Ker je nepoškodovano ostalo
nekaj, česar on ni maral, je v njem prebudilo veliko
žalost in razočaranje.
Prežih ni maral šole, zato je upal, da v požaru, ki
ga je doživela vasica, zgori še šola, ker se to ni zgodilo,
je bil zelo žalosten. Bil je samosvoj in pogumen, saj se
groženj staršev ni bal. Pripišemo mu lahko živahnost
in prijaznost, hudobnih ljudi ni maral.
Zaradi utrujenosti je legel v sneg. S tem je storil
nepremišljeno dejanje, saj ni vedel, da mu mraz lahko
škodi. To je sprožilo zaskrbljenost njegovih staršev, saj
je zamujal domov. Zelo zanimivo je, da ga požar ni
prizadel tako kot to, da je šola ostala nepoškodovana.
To bolečino je pokazal z jokom.
Dogajanje je postavljeno v konec zime in pomlad,
dogajalni prostor je Prežihov dom in vas, v kateri so
živeli.
V besedilu je uporabljenih nekaj starinskih besed. Jezik je bogat s poosebitvami, na primer ogenj bo
požrl šolo, plameni so se dotikali šolske strehe. Zelo
zanimiva mi je bila sopomenka za plamene, ki jih je
avtor poimenoval žareči jeziki.
V črtici sem zasledila vrednoto skromnosti, ki se
je kazala v načinu življenja ljudi. Za Prežihove starše
pa je značilna vrednota znanja, saj sta oba hotela, da
Prežih hodi v šolo. Črtica mi je bila zelo zanimiva, že
samo zaradi same reakcije Prežiha ob tem, da je zgorelo vse razen šole. Priznam, da tudi sama kdaj razmišljam kakor glavni junak in bi naredila nekaj, da mi ne
bi bilo potrebno iti v šolo.
Brina Bezjak, 7. a
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Welcome 2021
Ob začetku novega leta se sprašujemo, kaj nam bo to leto prineslo. Želimo si
zdravja, uspehov in pristnih medsebojnih odnosov. Naši učenci vas vabijo, da si
preberete nekaj lepih misli, ki so jih zapisali ob začetku leta 2021. Pa srečno!
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Več znanja z 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

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

Zanimivosti o naši državi
26. decembra smo obeleževali dan samostojnosti
in enotnosti ter se spominjali nastanka slovenske države. Zato si oglejmo nekaj zanimivosti o naši državi.
1. Slovenija je ena najbolj priljubljenih evropskih destinacij, saj ima polno naravnih in kulturnih
znamenitosti. Turisti največkrat zahajajo na Bled, ki
je prvi na lestvici, sledita pa mu Bohinj in Kranjska
Gora. Slovenija se je po oceni znanega britanskega časnika uvrstila tudi med deset najbolj EKO turističnih
destinacij. Turisti v Sloveniji najbolj cenijo zelenost
države, čudovite razglede in slovensko podeželje, ki je
polno turističnih in ekoloških kmetij.
2. Slovenska smučišča se uvrščajo med najboljša
v Evropi. Najboljše smučišče po mnenju organizacije
World ski awards je smučišče Krvavec, ki leži v Kamniško-Savinjskih Alpah.
3. Imamo najstarejše kolo z osjo na svetu, ki je ena
izmed najpomembnejših iznajdb v zgodovini človeštva. Najdeno je bilo leta 2002 na Ljubljanskem barju
ter naj bi bilo staro 5.150 let, kar jo uvršča med najstarejše lesene najdbe te vrste v Evropi in na svetu.
4. Slovenci smo med 10 najvišjimi narodi na svetu.
Moški so v povprečju visoki 180 cm. Smo tudi eni od
10 najstarejših. Povprečna starost je 43,5 leta.
5. Na mariborskem Lentu se nahaja najstarejša
trta na svetu, ki ima potrjeno starost več kot 400 let in
je vpisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov.
6. Več kot polovica ozemlja v Sloveniji je zaščite-

Teo Fekonja, 5. a

nega. Imamo Triglavski narodni park, en sam regijski
park in 29 krajinskih, 47 naravnih rezervatov, 592 naravnih spomenikov, 77 spomenikov oblikovane narave ter 10 območij kulturnih spomenikov in naravnih
znamenitosti. Površina zavarovanih območij je tako
znašala 118.457,6 ha. Slovenija je ena najbolj okolju
prijaznih držav.
Alex Fekonja, 8. a

Moja domovina
Domovina je zame država, kjer sem se rodila in
kjer živijo ljudje, ki jih imam rada.
Moja domovina je Slovenija, ki je v primerjavi z
ostalimi državami zelo majhna, vendar ima prav vse
ali še več kot imajo velike države. Zame je lepa in raznolika. Imamo morje, čudovite gore, modrozelena
jezera in reke, zanimiva hribovja in gričevja ter zelene
ravnine. Sloveniji pravimo tudi zelena dežela, saj je
več kot polovica Slovenije obrasla z gozdovi. Imamo
prav posebno srečo, da je naša narava še kar čista.
Pravijo, da domovino oblikujejo ljudje s svojo kulturo, navadami in običaji. Naši predniki so nam zapustili zelo bogato kulturno dediščino, ki jo moramo
varovati, saj predstavlja veliko bogastvo.
Moja domovina mi nudi varnost in mir, pogrešam
pa več spoštovanja in prave komunikacije med ljudmi.
Trenutne razmere zaradi epidemije so nas prisilile v
to, da smo spoznali, da materialne dobrine niso vse
in da so veliko več vredni odnosi med ljudmi in stare
dobre vrednote.
V teh časih, ko se šolamo na daljavo, smo spoznali, kako pomembne so in kako veliko nam pomenijo
majhne stvari, kot so večerni klepet s prijateljico, sprehod z družinskimi člani ...
Čeprav smo omejeni in se ne smemo družiti »v
živo« med seboj, sem lahko srečna, saj imam kje bivati, mi je toplo, imam dovolj hrane ... Želim si, da bi
bilo v moji domovini tako poskrbljeno za vse ljudi.
Naj bo moja domovina, domovina za vse ljudi, ki
tukaj živijo.
Neja Lašič, 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.

