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Ustvarjanje učnih okolij 21. stoletja

Knjižnica OŠ Voličina je od leta 2020 del razvojne naloge ZRSŠ Ustvarjanje učnih okolij 21. stoletja, v 
katero so vključeni učenci 3. razreda. V lanskem šolskem letu smo v času šolanja na daljavo izvedli knjižnič-
no informacijska znanja z medpredmetno povezavo pri likovni umetnosti na temo Kaj mi ponuja knjižnica, 
v letošnjem letu pa smo medpredmetno sodelovali pri spoznavanju okolja pri pripravi govornega nastopa. 
Učenci so v knjižnici dve uri namenili delu z različnimi viri - s knjigami, z revijami in s spletom. Ob tem so 
se naučili, kako je potrebno vire navesti. Po navajanju in predstavitvi so se učenci na koncu še medvrstniško 
vrednotili. Pri iskanju podatkov iz virov in navajanju le-teh so se tretješolci izredno izkazali, pohvaljeni so 
bili tudi s strani vodje razvojne naloge. 
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Šolski mir skaljen zaradi odnosov 
ob uvajanju ukrepov 

Po končanih jesenskih počitnicah je v šoli zaradi 
omejevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 postalo pre-
cej pestro. Na podlagi odloka so učenci  v vseh razre-
dih ves čas pouka začeli uporabljati zaščitne maske. V 
sredo, 17. 11. 2021, so učenci pod nadzorom učiteljev 
prvič v šoli opravili samotestiranje. 

Učitelji so po 1. in 2. izvedbi samotestiranja v šoli 
izpolnili krajšo spletno anketo. S pomočjo nje so rav-
natelju sporočili, da so po njihovem videnju učenci 
samotestiranje v šoli sprejeli zelo dobro (9 odgovo-
rov), dobro (11 odgovorov), slabo (3 odgovori) in zelo 
slabo (0 odgovorov). Na vprašanje, ali so se pri samo-
testiranju v šoli pojavili kakšni zapleti, so odgovori-
li: zapletov ni bilo (16 odgovorov), zapletov skoraj ni 
bilo (6 odgovorov) in pojavilo se je kar nekaj zapletov 
(1 odgovor).

V sredo, 17. 11. 2021, se je pred šolo zbrala skupi-
na staršev, ki nasprotuje ukrepom. Že omenjeno sredo 
smo na šoli zaznali, da je 26 učencev takih, ki k pouku 
niso prišli, ker se njihovi starši ne strinjajo z uporabo 
mask v šolskih prostorih in uvedbo samotestiranja v 
šoli, zato se je zanje izvajal pouk na daljavo. 

V šoli smo vključno z današnjim dnem (24. 11. 
2021) 4-krat izvedli samotestiranje učencev. Na dan 
testiranja, ko se testira večina učencev, učenci opravi-
jo skupno okrog 150 hitrih testov. Do zdaj smo v šoli 
odkrili štiri okužene učence. Na današnji dan imamo 
v karanteni učence 7. a, 7. b, 8. a in 8. b razreda, skupaj 
58 učencev. 

Po poročanju razrednikov zaradi uvedbe ukrepov 
s samotestiranjem v šoli pri pouku na današnji dan 
(24. 11. 2021) ni prisotnih 6 učencev. Iz navedenega 
sledi, da je velika večina staršev, ki so imeli pomisleke 
zaradi uvedbe ukrepov, svoje otroke že poslala v šolo. 

V šoli smo prepričani, da se bodo v šolske klopi 
kmalu vrnili vsi učenci, saj se kvaliteten pouk lahko 
izvaja samo v šoli skupaj s sošolci in z učitelji.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem za pismo podpo-
re županu Občine Lenart, mag. Janezu Kramberger-
ju, ki je zaznal stisko, v kateri sva se znašla ravnatelja 
obeh šol v občini zaradi uvajanja ukrepov. Pismo je 
objavljeno na šolski spletni strani. V pismu je župan 
zapisal: »Samo celovita uveljavitev vseh preventiv-
nih ukrepov za zajezitev sirjenja virusa Covid-19 
bo celotno družbo obvarovalo pred najhujšimi po-
sledicami nepotrebnega umiranja prebivalstva in 
zaustavitve javnega življenja in gospodarstva, zato 
apeliram na vse starše, da omogočijo in podprejo no-
šenje zaščitnih mask in samotestiranje vseh učencev 
v osnovnih šolah.«

Ravnatelj

Mednarodni dan prijaznosti
 

13. novembra obeležujemo mednarodni dan pri-
jaznosti. Ker prijaznosti ni nikoli preveč, smo se k 
izdelovanju kamenčkov v okviru Humanitarčkovega 
projekta Kamenčki pozornosti vključili tudi drugo-
šolci. Izdelali smo jih 94. Z željo, da bi razveselili čim 
več krajanov, smo izdelane kamenčke s sporočilom 
nastavili na različna mesta. Nekatere smo nastavili 
našim prijateljem v DBE Zavoda Hrastovec. Kar nekaj 
jih je pa odpotovalo na dom otrok, kjer se bodo otroci 
danes še posebej trudili, da bodo dan v svojih druži-
nah obarvali s čim več prijaznosti. Kot so rekli otroci: 
»Nič ne stane, če smo prijazni, pomeni pa veliko. Zato 
bodimo prijazni do živali in rastlin ter seveda drug do 
drugega.«

2. a

Pravila škrata Zdravilka
 

Na srečanju zeliščarjev 2. razreda, ki je potekalo 
v novembru, je bilo zabavno in zanimivo. Učenci so 
spoznali škrata Zdravilka, njegovo pravljico in pravi-
la. Ob ogledu in raziskovanju belega in zeliščnega vrta 
so pokazali, da jih že dobro poznajo in upoštevajo. 
Poiskali in predstavili so poznane rastline. Ker so pra-
vljico o škratu dobro poslušali in si veliko zapomnili, 
so med vsemi rastlinami njegov domek pod ognjičem 
brez težav našli.

2. a



30. november 2021

stran 4

Spoznajmo šipek
 

Svoje srečanje so zeliščarji 2. in 3. razreda pričeli v 
zeliščnem vrtu. Kako se imenuje rastlina, tista z rde-
čimi plodovi? Kar hitro so ugotovili, da je to šipek ali 
pasja roža, kot ga tudi imenujejo. Dobili so nalogo, da 
poiščejo šipek še v belem vrtu in tudi na sosednjem 
griču. Ob iskanju so ugotovili, da je tudi nekaj rastlin 
podobnih šipku in še dobro, da so si o šipku in pra-
vilih zeliščarstva že veliko zapomnili. Grm s trni in 
rdečimi plodovi so seveda našli na vrtu in travniku. 
Nekaj plodov so nabrali, si jih ogledali in poskusili. 
Srečanje smo zaključili z mini tekmovanjem med obe-
ma skupinama zeliščarjev. Kdo si je o šipku zapomnil 
več? Učiteljici sva morali razglasiti neodločen rezul-
tat, tako se je zgodilo.

2. a in 3. a

Raziskujemo jesenski gozd
 

Učilnico smo si prenesli kar v gozd. Na poti in v 
gozdu smo spoznali pojme plod, drevo, grm, listavec, 
iglavec, imena drevesnih vrst in razlike med njimi ... 
Učenci so tudi opazovali različna življenjska okolja, 
kako se narava spreminja, nabirali liste in druge goz-
dne najdbe, jih opazovali, primerjali, naslikali ... Na-
zadnje smo gozd uporabili še za igrišče, kje se je lahko 
plezalo, skakalo, skrivalo ... Bil je super gozdni dan! 
Po raziskovanju pa je gozd, no, vsaj delček njega, šel 
z nami v učilnico, da nam bo pomagal pri nadaljnjem 
učenju in ustvarjanju.

2. a

Ustvarjanje v naravi

 Ko so naše »bučke« prepolne različnih misli, se 
odpravimo v naš ljub kotiček v gozdu. Poslušamo je-
sensko listje, ki nam šelesti pod nogami, opazujemo 
krošnje dreves, ki imajo na sebi vedno manj listkov, 
občutimo veter, ki v zraku vrtinči odpadlo listje. Uži-
vamo, se igramo, ustvarjamo in se čudimo lepoti, ki 
jo premore jesenska narava. Vsem otrokom in od-
raslim tretješolci priporočamo obisk gozda, kjer se 
boste sprostili in svoja srca spet napolnili z dobrimi 
mislimi.

3. a

AKTUALNO
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Kaj bom počela med počitnicami?

Pričele so se krompirjeve počitnice. Igrala se bom 
s Tajsonom. Izrezala bom bučo in jo postavila pred 
hišo. V bučo bom postavila in prižgala svečo. Pekla 
bom tudi kostanje.

Lina Končar Šuman, 2. a

Po krompirjevih počitnicah 

Končale so se krompirjeve počitnice. Šli smo na 
morje, kjer smo pekli kostanje. Hodili smo ob obali in 
metali kamenčke v vodo. Na sprehodu smo kupili tudi 
sladoled. V morju smo videli nekaj meduz.

Lina Končar Šuman, 2. a

Na nogometni tekmi 

Bili so igralci dveh ekip. Na eni strani je bila mo-
dra ekipa in na drugi oranžna. Trener jih je ogrel. Na-
vijačice so navijale. Fantje iz modre skupine so bili ža-
lostni, iz oranžne skuine pa veseli. Dali so gol. Trener 
je zapiskal prekršek modremu in oranžnemu igralcu. 
Igralca sta se opravičila. 

Evelin Maher, 2. a

Krompirjeve počitnice v
Kranjski Gori

Med počitnicami smo prispeli v hotel Kompas, 
se razpakirali in se šli kopat. Drugi dan smo odšli v 
Planico. Ogledali smo si jezero Jasna in nekaj pojedli. 
Tudi naravni rezervat Zelenci me je navdušil. Voda v 
jezercih je bila turkizne barve. Potem smo imeli še ne-
kaj časa za kopanje. Tretji dan smo se odpravilu proti 
Bohinju in Bledu. Ogledali smo si Bohinj. Bil je zelo 
lep. Nato smo se odpravili še v Dino park. Šli smo v 
kino in si gledali film. Moja želja je bila tudi obisk 

vasi Vrba. Pogledali smo si Prešernovo rojstno hišo. 
Po ogledu smo se odpeljali domov. To so bile odlične 
počitnice.

Eva Stergar, 3. a

Moje počitnice

Za krompirjeve počitnice sem odšla skupaj z dru-
žino v Kranjsko Goro. Tam sem srečala sošolko Evo. 
Prvi dan sva skupaj čofotali v bazenu. Drugi dan sem 
odšla na Vršič, v dolino Trente na Kekčevo domačijo 
in do jezera Jasna. Tretji dan sem s starši kolesarila do 
Planice in v dolino Tamar. Četrti dan smo se odpra-
vili domov. Zvečer sva se z Evo našemili in odšli po 
sladkarije. Najbolj všeč sta mi bila tretji in četrti dan 
počitnic. To so bile odlične počitnice.

Manca Železnik, 3. a

Jesenske živali

Jeseni ptice
odletijo v tople kraje,
pomladi pa se vrnejo 
prav rade.

Polhi že spijo, 
medvedi in ježi
pa se pripravljajo na zimo.

Veverica išče želode,
da jih zakoplje v 
skrite brloge.

Divji prašiči se pazijo lovcev,
zajčki so se poskrili,
ko smo jih našli,
so se nas razveselili.

Vito Zaveršnik Trojner,
Nejc Klemenšak, Janej Žnidarič, 3. a

LITERARNE STRANI

Jure Kapun, 5. a Ela Zaveršnik Trojner, 5. a
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Jesen

Jesen, jesen, 
živalim listje da, 
da hiške si zgradijo,
se zagrejejo in sladko zaspijo.

Ježek gre po gozdnih poteh,
pa vidi hruško,
ki se mu skotali in
na glavi povzroči buško.

Jesen, jesen,
radi te imamo,
s tvojim listjem
radi se igramo.

Lana Dajčman, 3. a

Jesen

Jesen k nam prihaja, 
poletje pa odhaja.

Listje pada z neba,
lepo, barvno je, 
kot da je iz zlata.

Rdeči, rumeni, zeleni in oranžni listi,
ti so iz mojega srca,
takrat ko mama reče, da rada me ima.

Nissa Krapež, Eva Stergar, 3. a

Moja skrb za prababico

Imam prababico v domu za ostarele. Tja ji poši-
ljam sporočila, ker zaradi virusa ne morem k njej na 
obisk. Zelo jo pogrešam! Upam, da jo bom lahko čim 
prej obiskala.

Dorina Sivec, 3. a

Moja pomoč babici

Pomoč potrebuje moja babi. Zadela jo je kap in 
zdaj težko hodi. Ko pride k nam, se veliko smejiva. Ob 
petkih hodim k njej in ji počistim stanovanje. 

Imava se zelo lepo!
Eva Strgar, 3. a

Moja soba

Moja soba leži v drugem nadstropju naše hiše. 
Soba je namenjena učenju in počitku. Je kvadratne 
oblike. Je majhna. Stene v sobi so roza barve, strop 
je bel. Tla so lesena. Spim na beli postelji. Na desni 
strani sobe je miza iz lesa in kovine. Pri mizi imam 
vijolični stol s kolesi. 

Klara Kramberger, 3. a

Špela čarovnica

Vsak dan na dvorišču čara, 
čara in odčara
hit čarovnica Eva,
po domače se ji reče leva (dreva).
Tiana spremeni v lepega pingvina, 
Klara pa je postala rjava,
Lara je čudovita postaja, 
Vid smešna oddaja, 
Kial je nočna mora, 
Jaša pa je kot jutranja zora. 

Eva Daks, 4. a

Če dedek ne zna pripovedovati 
pravljic

»Nekoč je živela deklica, ki so jo klicali Rumena 
kapica.«

»Ne, Rdeča!«

LITERARNE STRANI

Tjaša Rojs, 5. aTimotej Kmetič, 5. a
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»Prav, Rdeča kapica. Mama jo je poslala k stricu, 
da mu odnese Laško, ker mu ga je zmanjkalo.«

»Ne, rekla je, naj gre k babici in ji nese potico, ker 
je bolna.«

»Prav, deklica je šla v džunglo in srečala leva.«
»Ne, dedek! Odšla je v gozd in je srečala volka.«
»Prav, volk jo je vprašal, koliko je 3 prašičev minus 

2 ptiča.«
»Ne, ne in ne, vprašal jo je, kam gre.«
»Prav imaš, Zelena kapica ...«
»Rdeča!«
»Rdeča kapica je rekla, da gre po čebulo na trg.«
»Ne, da gre k babici, ker je bolna, ampak ne pozna 

poti.«
»Seveda, pes je rekel, da naj nabere žabe za babi-

co.«
»Kakšen pes in žabe?! Volk in rože!«
»Prav, nabrala je rože in odšla je k babici, ampak 

pes jo je prehitel.«
»Volk!«
»Volk je bil oblečen v teto.«
»Ne, babico!«
»Rdeča kapica je vprašala, zakaj ima tako velika 

usta. Volk je odgovoril, da jo lažje požre.«
»Prva poved, ki si jo povedal prav, čestitam.«
»Nadaljujemo, v trebuhu sta praznovali rojstni 

dan.«
»Ne, nič nista delali.«
»Rokostrelec ju je rešil.«
»Ne, lovec!«
»Prav, zdaj grem po sladoled, prideš zraven?«
»Seveda, kakšno vprašanje je to!«

Eva Daks, 4. a

Veverice pripovedujejo

Nekega dne je lisica Mica občudovala svoj bister 
izbor mesta brloga. Skopala je veliko rovov ter se v 
njih skrila pred lovcem in psi. 

Minil je teden, a lisice Mice še vedno ni bilo na 
spregled. Gozdne živali smo se začele spraševati, če se 

ji ni kaj hudega zgodilo. Zajčki so ježu Franetu naro-
čili, naj jo poišče. Ugotovili smo, da se je lisica Mica 
izgubila v lastnih rovih. Postajala je vedno bolj lač-
na, zato je odšla na lov. Vendar neuspešno, namesto h 
kokošim, ja zavila k prašičem. Tam ni mogla odnesti 
niti najmanjšega. Pregnali so jo psi in otroci z dolgimi 
palicami. Ko se ji je uspelo prebiti do gozda, je odšla k 
volku Jožku po nasvet za boljše življenje. Zagledala ga 
je na drevesu, na katerega je prišel z medvedjo uslugo. 
Nato je sklenila obiskati medveda Tončka. A na kocu 
je tudi sama pristala na drevesu. Kar nekaj časa sta 
nas čakala, da bi ju naučile varno skakati iz veje na 
vejo. A nas ni bilo, zato ju je na tla spravil močnejši 
sunek vetra. 

Lisica Mica je menila, da je preveč zvita, zato se 
mora malce odviti. 

Eva Ornik, 6. a

Lukež Drnulja pripoveduje ...

Nekega dne, ko sem se vrnil z dela, sem zagledal, 
kako je Andraž Slamorezec hotel pretepsti mojega 
kozla Lisca, zato sem takoj stekel tja, da bi mu to pre-
prečil. Povedal mi je, da je kozel gledal njegov vrt in 
razmišljal, da bi pojedel vso zelenjavo, in če o nečem 
slabem razmišljaš, je kot da bi to že naredil. Nisem se 
strinjal in Andraž Slamorezec je kozla Lisca tožil na 
sodišču. 

Na sodišče so prišli, ne samo jaz, kozel in Andraž 
Slamorezec, ampak tudi vsi Višnjani. Bili so zelo rado-
vedni. Začel je govoriti sodnik Pavel Zaropotaj. Zana-
šal se je na Sveto pismo, kar sem mislil, da bo v redu, 
dokler ni kozla Lisca obsodil na smrt. Vsi Višnjani so 
se strinjali, mene pa je oblila žalost. Nato pa se je spo-
mnil, da sem po poklicu nočni čuvaj in mi hotel dati 
pet gorkih palic po podplatih. Spet so se vsi strnjali. 
Nato je spregovoril starešina Žužnjal, ki je rekel, da 
nisem nič boljši od kozla in naj tudi mene usmrtijo. 
Andraž Slamorezec je skakal od veselja, ko je to slišal, 
dokler se ni oglasil Gobežel, sovražnik Žužnjala. Bil 
je zelo razočaran z mnenjem Višnjanov. Začel jih je 

LITERARNE STRANI

Maja Marušič, 1. a Tia Toplak, 4. b
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primerjati s polžem, ki jim ne želi nič žalega. Vse Vi-
šnjanke je njegov govor skoraj spravil v jok. Oddahnil 
sem si in bil tako hvaležen kot še nikoli. 

Na koncu je Žužnjal vseeno glasoval za kozla in 
njegovo smrt. Višnjani pa so se razpolovili na dve 
strani, ena za milost in druga za smrt kozlovsko. 

Vita Munda, 7. b

Ne delaj tega drugemu, česar ne 
želiš, da delajo tebi

Sredi velikega mesta stoji šola, polna raznolikih 
ljudi. In to šolo obiskujem tudi jaz. Ime mi je Zara. Ni-
mam mnogo prijateljev in tudi v šoli mi ne gre najbo-
lje. Živim sama s svojo mamo, saj je oče odšel, ko sem 
bila še majhna. Mama nikoli ne govori o njem. Vse 
kar je kdaj povedala je, da je bil pijanec in ves njun de-
nar zapravil za alkohol in cigarete. Tudi sedaj z mamo 
nimava dovolj denarja. Ona dela v pekarni, ki stoji tri 
bloke naprej od najinega stanovanja. Dela od jutra do 
večera, in če je sreča včasih domov prinese štručko ali 
dve. Sicer se vedno sprašujem, če je štručke ukradla ali 
jih je pošteno kupila, ampak je nikoli ne vprašam, saj 
nočem zveneti nehvaležno. Na koncu koncev tako ali 
tako ni važno, vsaj lačni nisva. 

Vsako jutro grem s kolesom v šolo, saj mama ob 
tej uri že dela in nima časa, da bi me peljala. Na poti 
do šole vedno kupim še srečko za loterijo na pošti. Za 
le-te z mamo zapraviva veliko denarja, ampak ona 
pravi, da je vredno.

Šola pa je, kjer se začne najslabše. Ker z mamo ni-
mava veliko denarja, moram nositi njena stara oblači-
la. Ta so v večini raztrgana, pa tudi oprana niso tako 
pogosto in to se seveda tudi opazi. Seveda se, ko grem 
po hodniku, za menoj smejijo ostali učenci, ampak 
nič ni hujšega od Lucije. Lucija je najbolj popularna 
punca na šoli z celo vojsko njenih prijateljic. Njen oče 
dela v velikem podjetju in živijo v ogromni vili. Lucija 
mi je vsak dan bolj grenila življenje. Od tega da me 
spotakne pri kosilu, do tega da mi nastavlja plastične 

insekte v omarico. Enkrat je šla celo tako daleč, da se 
je končalo z nasiljem in to ne dobro za mene. Najbolj 
pa me je zabolelo, da sem nekega dne prišla iz šole 
in našla svoje kolo čisto uničeno in razbito. Vedela 
sem točno, kdo je bil. Nisem mogla verjeti, da je ves 
mamin trud in varčevanje, ki ga je mama vložila v to 
kolo, bilo uničeno. Ko sem prišla domov, nisem mogla 
odpreti vrat. Nisem imela poguma, da bi ji povedala, 
kaj se je zgodilo, ko sem nenadoma iz dnevne sobe 
zaslišala glasen krik. Bila je moja mama. Ko sem vsto-
pila, je bil na njenem obrazu največji nasmeh, ki sem 
ga kadarkoli videla. Zmedeno sem jo pogledala, ona 
pa mi je pokazala srečko za loterijo, ki sem jo kupila 
včeraj. Takoj sem vedela, kaj se dogaja. Zadeli sva na 
loteriji. Mama me je tesno objela in vedela sem, da je 
to začetek novega poglavja v najinem življenju. 

Kmalu za tem sva se odselili na drugi konec drža-
ve v čudovito hišo. Mama je dobila novo službo, kot 
slaščičarka v prestižni slaščičarni in jaz sem začela ho-
diti v drugo šolo. Tam sem spoznala veliko prijateljev 
in vsi so bili veliko bolj prijazni. 

Sva pa z mamo redno obiskovali babico, ki je še 
vedno živela v starem mestu. Enkrat, ko sem bila na 
obisku, sem od zunaj zagledala Živo, eno izmed edi-
nih ljudi, ki je bila prijazna do mene. Dolgo sva se po-
govarjali, ko je omenila, da je Lucijin oče izgubil pod-
jetje. Ves denar naj bi porabil za kockanje in morali so 
se preseliti v manjšo hišo. Na kaj me že to spominja? 
Zdaj mogoče ve, kako je. Ne vem, če naj bi mi v tem 
trenutku bilo žal za njo ali ne. Vsaj upam lahko, da 
bodo ljudje z njo bolje ravnali, kot so z mano. 

Ko sva se z mamo peljali nazaj domov, pa sem jo 
videla. Lucijo, ki je ravno zapuščala pošto s srečko za 
loterijo v roki.

Lana Toplak, 8. b

Sami Hajrizi, 4. b

Liani Žnidarič, 1. a
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V interesno dejavnost je v šolskem letu 2021/2022 
vpisanih 17 učencev. Naš glavni cilj je pomoč pri laj-
šanju trpljenja ljudi, krepitvi zdravja, ozaveščanje o 
pomembnosti gibanja za zdravo življenje. 

Naše naloge so:
skrb za okolje, ✴
sodelovanje v humanitarnih akcijah, ✴
pomoč starejšim in bolnim.  ✴

Čas je, da začnemo čutiti človeka, podarimo vsaj 
nasmeh, topel pogled, prijazno besedo ...

Zato smo se odločili za sodelovanje ob medna-
rodnem dnevu prijaznosti. Podarili bomo kamenček 
prijaznosti in s tem nekomu polepšali dan. 

Irena Pernat, mentorica

Moja pomoč starejšim

V domu za ostarele sem gospodu Maksu narisal 
risbico in zraven dal piškotek.

Jure Kapun, 5. a

Časi niso rožnati, čeprav so rože vsepovsod!
Iris Kramberger, 6. a

Podmladek RK

9. a se predstavi
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... tri hruškice dišeče. Tako kot ježek iz pesmice 
smo tudi pri Lunicah pripravljeni na zimo. Za razli-
ko od njega, ki ga čaka zimsko spanje, se mi veselimo 
zimskega veselja. Čas v vrtcu zelo hitro mineva, saj 
se nam vedno dogaja kaj novega in zabavnega. Radi 
plešemo, se igramo različne gibalne in rajalne igre ter 
ustvarjamo z različnimi tehnikami. Prelevimo se tudi 

v prave male raziskovalce. Najzabavneje pa je ko v 
naših kotičkih postanemo mali očki in mamice, naše 
igrače pa »pravi« dojenčki. Ob spodnjih fotografijah 
si boste lažje predstavljali življenje pri Lunicah. Mi pa 
Vam pošiljamo lepe pozdrave in Vam vsem želimo 
mirne in srečne zimske dni. 

NAŠI NAJMLAJŠI

Tri sladke, mehke hruškice ...

Lunice

Marmelada nekoliko drugače V gozdu moramo premagati veliko ovir. Ob deževnih dneh se gibljemo
nekoliko drugače.

Le kaj bo nastalo? Le kaj bo nastalo? Male radovedne glavice
sodelujejo ob poskusih.

Male radovedne glavice
sodelujejo ob poskusih.

Igranje na džembo je glasno in zabavno. Skupaj rešimo vse.



www.plinarna-maribor.si

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

G: 041 547 189
E: servis@mursec.eu
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MURŠEC d.o.o.
JUROVSKA CESTA 7

2230 LENART

GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO

DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart

tel.: 041 650 488, 031 650 488

kmetija KOCBEK
Zg. Voličina 28
2232 Voličina
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MESO IN MESNI IZDELKI

Stevan Babič
d.o.o.

KLJUČAVNIČARSTVO

Spodnja Voličina 80, 2232 Voličina
tel.: 041 55 88 53
e-pošta: lorber.janko@gmail.com

Janko LORBER s.p.

SLIKOPLESKARSTVO IN SPLOŠNA GRADBENA DELA

Branko Goričan s. p.
Placar 11 b

2253 Destrnik

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

www.najemtiskalnika.si

KO JE NAJEM CENEJŠI
OD NAKUPA TISKALNIKA

041 630 496

NAJEM BARVNIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV

GOSTIŠČE & MOTEL
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Opis postopka pridelave volne

Ko omenim volno, najverjetneje pomislite na več 
stvari: ovce ter volno na njih, volno za pletenje ter ra-
zne volnene proizvode. Naj vam zaupam, da bom da-
nes govoril o poti volne od ovce do volne za pletenje, 
kakršno lahko kupimo v trgovini.

Pot do volne se seveda začne pri ovci. Volna zra-
se na ovci v obliki kožuha. Divjim ovcam zrase toliko 
kožuha kot ga potrebujejo, da jim poleti ni prevroče. 
Povsem drugače pa je pri domačih ovcah, še posebej 
pri tistih, ki so vzrejene prav za namene pridelave vol-
ne. Te ovce so večje in imajo veliko več volne, človek 
jih mora zato striči, da ne bi poginile zaradi vročinske 
kapi.

Ovce strižemo z ročnimi ali električnimi škarja-
mi. Običajno jih strižemo spomladi in jeseni, ko so 
temperature dovolj visoke. Striženje poteka lepše in 
hitreje v toplih dnevih, saj se takrat lanolin ne nabira 
na rezila. Ovce zato pred striženjem zapremo v manj-
še bokse, da se medsebojno segrejejo, saj je zato delo 
lažje in hitrejše. Strižemo na ravnem in čistem pro-
storu, saj nam razne primesi v volni volno onesnažijo 
ter otežijo postopek čiščenja in pranja. Obstaja več 
tehnik striženja. Pri nekaterih tehnikah ovcam zveže-
jo noge in jih dvignejo na posebno mizo, pri drugih 
pa jih s pravilno tehniko podiranja položijo na tla in 
jih ostrižejo na tleh. Strižemo čim bolj ob telesu, pri 
tem pazimo, da ne poškodujemo kože oziroma živali. 
Uporabljamo samo dobro nabrušene škarje. Nastriže-
no volno s predela prsnega koša že ob samem striže-
nju posebej ločimo, saj je ta volna običajno umazana. 
Ostalo nastriženo volno pred samim shranjevanjem 
očistimo grobih primesi in nečistoč. Volno nato zloži-
mo in zvijemo v klobčič ter shranimo v zračne vreče, 
ki jih do nadaljnje uporabe hranimo v suhem prosto-
ru. 

Pranje volne predstavlja ekološko težavo, saj je za 
kilogram volne potrebno okoli 10 l vode. Odvečne 
primesi, kot so trave, zeli in ostali rastlinski materi-
al je treba odstraniti še pred postopkom pranja. Zelo 
pomembno je, da se ohranijo maščobni delci lano-

lina, saj ta preprečuje drobljenje volnenih vlaken in 
skrbi, da so vlakna strnjena. Pranje volne je dovoljeno 
z deževnico ali vodo iz javnega vodovoda. Ni pa do-
voljeno pranje v potokih, jezerih ali rekah. Vlakna so 
precej občutljiva na takojšen temperaturni šok, zato 
se priporoča, da se najprej pripravi vodna kopel, v ka-
tero se volnena vlakna postopoma dodaja. Volne ni 
treba drgniti, temveč v kopeli le namakati približno 
20 minut. Odpadna voda se lahko uporabi za vlaženje 
kompostiranega gnoja ali odstrani v gnojnično jamo.

Sledi mikanje ali česanje volne. V uporabi sta dva 
postopka mikanja, in sicer strojno ter ročno česanje 
ovčje volne. Postopek mikanja pričnemo z ločeva-
njem posameznih manjših kosov volnenih vlaken. 
Za postopek ročnega česanja rabimo dve krtači, ki sta 
narejeni iz kovine in lesa ter drobnih žičnih zob, ki 
služita ročnemu česanju ovčje volne. Razčesano volno 
lahko spredemo.

Predenje pomeni vitje vlaken v prejo s kolovra-
tom. Predivna preja je lahko sestavljena iz ene vrste 
vlaken ali pa je mešanica različnih tipov vlaken.

Spredene volnene niti zvijejo v klobčiče volne, ka-
tere pošljejo v trgovino, kjer jih lahko kupimo.

Alen Sužnik, 8. b
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Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu, razen v času poletnih počitnic (julij in avgust). OŠ Voličina neprenehoma izdaja Šolarčka od decembra 
1998, ko je izšla prva številka. V šolskem letu izide 10 številk. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oz. šolo, vsi zapo-
sleni in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, župan in drugi predstavniki Občine Lenart, častni občani Občine Lenart, ZRSŠ OE Maribor in MIZŠ. 
V imenu otrok, učencev, vzgojiteljic in učiteljev ter drugih zaposlenih se 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 2021/22 vpisanih 219 
učencev v 12 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Organizirane imamo 4 skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 65 ur na 
teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 95 otrok, ki so razporejeni v 5,5 skupin. Organiziran je polovični oddelek vrtca. 

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Alex Fekonja, Neža Kuhar in Vita Munda, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih 
strani: 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 za svoje zdravje. Pri delu se bomo za-
posleni še naprej trudili, da se bodo otroci v vrtcu in učenci v šoli prijetno počutili in da bodo dejavnosti ter pouk potekali kakovostno. Ravnatelj 
mag. Anton Goznik.
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