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Varna nošnja šolske torbe

V začetku desembra nas je v razredu obiskal brat naše Gaje, Jan Mastinšek, študent delovne terapije na 
Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Skupaj z njim smo se naučili, kako pravilno in varno nosimo in vozimo 
šolsko torbo. Pokazal nam je, kako pravilno zložimo šolske potrebščine. Prav vsi smo se v tem tudi preiz-
kusili. Za nas je pripravil zanimive in zabavne igre, nato pa smo svoje torbe tudi stehtali in izvedeli, da teža 
šolske torbe ne sme presegati več kot 10 % naše teže. Janu se zahvaljujemo za obisk. Izvedeli smo marsikaj 
zanimivega.
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Leto 2022 naj bo bolj prijazno 

Dragi otroci in učenci, spoštovani starši, cenjeni 
sodelavci, leto 2021 je bilo zelo turbulentno. Korona-
virus je v družbi zahteval precej omejitev. Svoboda gi-
banja, druženja in razmišljanja je bila precej okrnjena. 
Posledice koronavirusa so bile vidne tudi pri omeje-
vanju potovanj. Omejitve, ki so jih zaradi prepreče-
vanja bolezni uvajali v vseh državah z namenom, da 
bi zmanjšali število umrlih, so bile podobne tudi pri 
nas. Različni pogledi na bolezen, ki jo povzroča ko-
ronavirus, in različni pogledi na omejitve, ki jih je 
sprejemala vlada, so med nas vnašali nezadovoljstvo, 
jezo in v nekaterih primerih tudi sovraštvo. Kljub ve-
liki pestrosti dogajanja v družbi, med starši in tudi 
zaposlenimi, smo v danih razmerah v letu 2021 pluli 
mimo mnogih čeri in dokaj varno za nekaj dni pristali 
ob koncu leta 2021. Vsem staršem se zahvaljujem, da 
ste v danih razmerah razumeli, da se OŠ Voličina ne 
nahaja na oddaljenem samotnem otoku, ampak je del 
naše družbe, v kateri je potrebno upoštevati tisto, kar 
od šole zahtevajo pristojne institucije v naši državi. 
Ne glede na vse omejitve se je večina otrok v vrtcu 
in učencev v šoli dobro počutila. Radi so bili v vrtcu 
in v šoli. Hvala vsem sodelavcem, da smo s skupnimi 
močmi zmogli, da smo si pomagali med seboj, da smo 
zmogli stopiti skupaj, ko je to bilo potrebno.

V letu 2022, ki je pred nami, si želimo najprej mir-
nega in varnega izplutja. Želimo si mirnega morja in 
ugodnih vetrov, ki bi med nas povrnili zaupanje, so-
delovanje in razumevanje. Želimo si leto brez korona-
virusa in brez omejitev.

Z vsemi, ki kakorkoli sodelujete z OŠ Voličina ali 
ste z njo povezani, si želimo predvsem razumevanja 
in spoštovanja ter iskrenih in pristnih odnosov. Pre-
pričan sem, da bo v letu 2022, ko bomo praznovali 
120-letnico šolske zgradbe in 265-letnico organizira-
nega šolstva v Voličini, dovolj priložnosti, da se po-
novno bolj povežemo med seboj in si bolj zaupamo.

Ravnatelj

Kmetije v Voličini

Kmetija je ena izmed najbolj priljubljenih učnih 
tem v 3. razredu. Letos smo se tretješolci odpravili na 
daljše pohode po Voličini, kjer smo si z zanimanjem 
ogledovali različne kmetije. Spoznali smo, da se kme-
tje ukvarjajo z živinorejo, poljedelstvom, sadjarstvom 
in vinogradništvom. Raziskovali smo, kaj kmetje pri-
delujejo in kje lahko kupimo lokalno pridelano hrano. 
Seveda brez obiska Damjanove kmetije ni šlo. Damjan 
nam je predstavil vse svoje živali in njegovo skrb za 
njih. Ogledali smo si tudi njegove obdelovalne povr-
šine in zgradbe, ki stojijo na njegovi kmetiji. Obljubili 
smo mu, da se poleti spet vidimo.

Učenci 3. a

Voščilo

Družina je tam, kjer se življenje začne in ljubezen nikoli ne konča.
V vsaki družini ni nič bolj dragocenega kot iskrena igra z otrokom,

ljubeči pogovori in trenutki, ki se vtisnejo v vsakega izmed nas.
Pristni odnosi v družini so najbolj dragocen dar in temelj za vse, kar sledi v življenju. 

(neznani avtor)

V letu 2022 vam želimo predvsem zdravja,
pristnih in iskrenih odnosov ter sodelovanja in razumevanja.

Otroci, učenci in delavci OŠ Voličina
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Obisk občine Lenart

Že pred nekaj časa smo učenci 3. razreda obiskali 
občino v Lenartu. Tam nas je sprejel gospod župan in 
njegovi sodelavci. Z zanimanjem smo si ogledali nje-
govo pisarno, slike in fotografije na steni in prisluh-
nili njegovemu pripovedovanju o delovanju občine. 
Pridružil se nam je tudi direktor občinske uprave, ki 
nam je predstavil svoj poklic. Z zanimanjem smo pri-
sluhnili, kaj vse se bo v prihodnje naredilo v Voličini. 
Skupaj smo se odpravili v sejno sobo, kjer smo Nejca 
izvolili za župana, Gajo za podžupanjo. Vsi ostali smo 
bili svetniki. Razpravljali smo o čistem okolju, skrbi za 
živali in o igralih v Voličini. Po končani seji je sledila 
težko pričakovana pogostitev in sproščeni razgovori z 
gospodom županom. Imeli smo se lepo.

Učenci 3. a

Mednarodni dan strpnosti
 
16. november je UNESCO razglasil za Mednaro-

dni dan strpnosti z namenom ozaveščanja javnosti o 
nevarnostih nestrpnosti. Tema letošnjega projekta je 
Z drugimi ravnaj tako, kot si želiš, da bi drugi ravna-
li s tabo. Izobraževanje je najbolj učinkoviti način za 
preprečevanje nestrpnosti. V izobraževalnem centru 
Eksena od leta 2015 izvajajo človekoljuben neprido-
biten projekt promocije strpnosti, v okviru katerega 

sodelujejo tudi učenci 1. VIO naše šole. Učili so se 
medsebojnega spoštovanja, razumevanja, sprejemanja 
drugačnosti in sodelovanja. Po dejavnostih v razredu 
so pripravili skupno razstavo v hodniku šole. 

1. VIO

Ustvarjalnice
 

Z učenci 1. razreda smo v tem šolskem letu pri 
interesni dejavnosti Ustvarjalnice najprej ustvarili 
zmaje. Te smo opazili v pravljici, ki nam jo je prebra-
la gospa knjižničarka. Nastali so prav prijazni zmaji. 
Ob jutrih so nas pozdravljali v učilnici. Ustvarili smo 
tudi namizno dekoracijo iz naravnih materialov. Naše 
ježke smo razstavili pred učilnico, da ste si jih lahko 
ogledali tudi vi.

1. a

AKTUALNO
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NA IZLET

EVA, ANŽE, BABICA IN DEDEK SO ODŠLI V 
PARK. KUŽA JE MORAL BITI NA POVODCU. EVA 
JE OPAZILA RAZSTAVO BUČ. TAM SO SE SLIKA-
LI. IMELI SO SE LEPO.

MIJA ČUČEK, 1. A

BABICA IN DEDEK STA PRIŠLA PO ANŽETA 
IN EVO. ŠLI SO V AVTO. ZRAVEN JE ŠEL KUŽA. 
ODŠLI SO NA SPREHOD. OGLEDALI SO SI RAZ-
STAVO BUČ. POTEM STA ANŽE IN EVA SPRAŠE-
VALA DEDKA, ČE SE LAHKO SLIKAJO PRI MOŽI-
CU IZ BUČ. KUŽA SE JE ULEGEL POD MOŽICA. 
DEDEK JE VZEL FOTOAPARAT. PADEL MU JE V 
TRAVO. EVA GA JE POBRALA IN ODŠLI SO NA 
IGRALA. EVA SE JE GUGALA, ANŽE PA JE HODIL 
PO ŠTORIH.

MIA KURNIK, 1. A

BABICA IN DEDEK STA PELJALA EVO IN AN-
ŽETA NA IZLET V PARK. EVA JE OPAZILA RAZ-
STAVO BUČ. ANŽE JE OPAZIL MOŽICA IZ BUČ. 
KUŽA JE ZASPAL POD MOŽICEM. DEDEK JIH JE 
SLIKAL. EVA IN ANŽE STA ŠLA NA IGRALA. KU-
PILI SO SI SLADOLED. VSAK SI JE LAHKO KUPIL 
TRI KEPICE SLADOLEDA.

NIKA POŠTRAK, 1. A

DEDEK IN BABICA STA PRIŠLA PO EVO IN 
ANŽETA. SKUPAJ SO ODŠLI NA IZLET. S SEBOJ 
SO IMELI KUŽKA. ŠLI SO NA RAZSTAVO BUČ. 
DEDEK JE OPOZORIL ANŽETA, NAJ SE NE DOTI-
KA BUČ. EVA IN ANŽE STA PROSILA DEDKA, ČE 
JU LAHKO FOTOGRAFIRA PRI MOŽICU IZ BUČ. 
DEDEK SE JE SPOTAKNIL IN TORBICA OD FO-
TOAPARATA MU JE PADLA NA TRAVO. EVA MU 

JO JE POBRALA IN VSI SO SE SMEJALI DEDKU. 
ODŠLI SO NA IGRALA. OB ZAKLJUČKU DNEVA 
SO ODŠLI NA SLADOLED.

TIANA ČEH, 1. A

Živali jeseni

Jeseni listje pada
in se nam smehlja.
Smehlja, smehlja
in pa ropota.

Ptice selivke
odhajajo od nas, 
letijo v tople kraje,
kjer ni mraz.

Veverica skriva lešnike pod zemljo, 
da pozimi ji bodo na voljo.

Živali uživajo v jeseni,
se pripravljajo na zimo,
da jim bo res fino.

Gaja Mastinšek, Anja Škamlec, 3. a

Nenavadno doživetje

Včeraj, ko sem se vračala iz treninga, so me ustavi-
li vesoljci. Vprašali so me, če se bom peljal z njimi, jaz 
sem bil takoj za. Bili so oblečeni v zeleno. Prvo me je 
bilo malo strah, potem pa sem se opogumil in stopil v 
vesoljsko ladjo. Hitro smo se dvigovali v vesolje. Nebo 
je bilo čarobno. V vesolju pa je bila sama tema. Vesolj-
ci so kar žareli. Stopil sem lahko celo na Luno. Vesoljci 
so mi pokazali njihov dom. Tam sem ostal dva dni. Je-

LITERARNE STRANI

Penelope Pavlin, 4. a Nika Poštrak, 1. a Klara Sužnik, 4. a Pandora Pavlin, 1. a
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del sem vesoljsko hrano. Bila je okusna. Nato sem jim 
rekel, da sta dva dneva že minila in so me peljali nazaj 
domov. Po poti nazaj smo se spuščali zelo zelo hitro. 
Bil je lep dan. Spoznal sem nove prijatelje. 

Klara Sužnik, 4. a

Jesen

Listje pada,
dežuje, dežuje.

Bolj kot dežuje,
bolj je mrzla jesen.

Koliko listov 
je že odpadlo,
tega pa žal ne vem.

Klara Brumen, 3. a

Pobarvanka – izpolnjevanka

Moja računalnica, 
je kot razlikovalnica.
Ko vidim junaka, 
se mi zdi, 
da vidim snežaka. 
Tale kapa 
je kot sraka. 

Zoja Potočnik, 4. a

Špela čarovnica

Vsak dan na dvorišču čara
in odčara

hit čarovnica Zoja, 
po domače se ji reče Šoja. 

Hanamunamina, hanamunamina, 
Tinkaro spremeni v rjav krompir, 
Eva je postala zlati rog, 
Vid pa velik nosorog. 

Zora je velika Maca muca, 
Kiala je spremenila v okostnjaka junaka, 
Maj je zdaj velik zmaj, ki kaka, 
Tilna pa je spremenila v zelenega žabca. 

Hanamunamina, hanamunamina, 
črna, črna pajčevina!
A čarovnica Zoja, 
ni hudobna čarodejka!

Animanunak, animanunak, 
vse odčara na en mah.
Animanunak, animanunak,
da ne bo še koga strah!

Zoja Potočnik, 4. a

Lisica Mica in čudežna jama

Nekega dne je lisica Mica odšla v drug gozd. Tam 
je videla potok, kmetijo in zelo lep rov. Pogledala je v 
rov, kjer je videla majhno bitje. 

Nato je pogledala bolj podrobno in videla mladič-
ka krta. Začela sta se pogovarjati, lisica ga je vprašala, 
kako mu je ime. Krtek je rekel, da je krt Jožef. Nato ga 
je lisica vprašala, zakaj ne pride ven iz rova, če je zunaj 
tako lepo. Krtek je odgovoril, da se boji, saj je v bližnji 
jami nekaj čudnega. Lisica Mica se je najprej ustrašila, 
da je tam kakšna pošast, tedaj pa ji je krtek rekel, da 

LITERARNE STRANI

Jure Kapun, 5. a Iva Cerovšek, 5. a Gaja Rojs, 5. a Tija Žnidarič, 4. b
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je tam veliko barv. Lisico je to vse bolj zanimalo in je 
dejala, da bi jamo rada preiskala. Tako sta se s krtom 
odpravila do jame. Lisica je prva vstopila v jamo, tam 
pa je zagledala barven kristal, ki ga je vzela. Šla sta še 
globje v jamo. Tam pa je bilo starodavno bitje, ki ti je 
uresničilo željo, če si mu dal kristal. Lisica se je odlo-
čila, da to prepusti krtu. Krt je rekel, da si želi svojo 
družino, saj se je izgubil.

Tako je krt Jožef in njegova družina živela srečno 
do konca svojih dni in krt se ni več bal ničesar, saj je 
postal pogumnejši. 

Mark Manasijević, 6. a

Krpanova pot domov

Ko je Krpan hodil po cesti do Svete Trojice, je iz 
grmovja skočil minister s tremi močnimi vojaki. Mar-
tin se jim ni pustil, ampak so na njega spustili mrežo. 
Odpeljali so ga v ječo in tukaj se začne zgodba.

Naslednji dan so odšli na sojenje. Minister je so-
dniku povedal, kaj vse je Krpan zgrešil. Sodnik pa je 
odločil, da ga bo dal do smrti v zapor. Krpan se je pri-
tožil in rekel, da ni ubil nikogar nedolžnega. Ampak 
sodnika ni pregovoril, zato so ga odpeljali v najstrožjo 
ječo, ki je bila tako temna, kakor je noč, ko lune ni na 
nebu. Ampak Krpan jim ni mogel nič. Na cesarskem 
dvoru pa se je rodil otrok. Ko je Krpan slišal to novico, 
se je razveselil. Hotel je čestitati cesarju, ampak mu 
ni mogel. Na dvoru je bilo vse lepo in prav, neko noč 
pa banda zlikovcev ugrabi otroka in začne izsiljevati 
cesarja za denar. Nato se cesar spomni na Krpana in 
pošlje svoje može po Martina. Ko pa so se vrnili na 
dvor, so povedali cesarju, da niso našli Krpana. Cesar 
pa si je mislil, da je Krpan nekje na poti. Iskal ga je in 
iskal po celi Sveti Trojici ter celo na Dunaju, ampak ga 
ni našel. Nato pa je vprašal nekega meščana, ali je mo-

goče videl Krpana, ta pa mu je povedal, da je Krpan 
že tri dni v zaporu zaradi ministra. Cesarja je to zelo 
razjezilo in je takoj odšel pred mestno ječo s trideseti-
mi vojaki, ki so odšli po Krpana in prebutali stražarje, 
ki so stražili pred Krpanovo ječo. Odpeljali so se s Kr-
panom na Dunaj. Krpan se je skril za grm, ko so prišli 
tatovi spet na dvor, da bi ukradli denar, se je ubranil 
vsakega, ki ga je napadel, štirje pa so zbežali. 

Tako je bil cesar spet zadovoljen s Krpanom, saj 
mu je vrnil hčer in ga rešil pred tatovi. Krpan in cesar 
sta sklenila večno prijateljstvo. 

Timotej Kocbek, 7. b

Lukež Drnulja pripoveduje

Nekega dne mi je kozel Lisec pobegnil. Ne da bi 
vedel kdaj. Ustavil se je pri sosedovem vrtu. 

Andraž Slamorezec je imel na vrtu veliko zelja, so-
late, detelje in še kaj bi se našlo. Da vam povem, sose-
dov vrt je bil ograjen z lesenim plotom. Moj Lisec pa 
je izza plota gledal te dobrote. Ko ga je sosed opazil, je 
pograbil palico in ga začel udarjati. Ubogi moj kozel 
ni bil vajen hudega. Še sreča da sem šel ven in videl, 
kaj dela Slamorezec z mojim kozlom. Tolkel je tako 
močno, da bi ga lahko ubil. Pritekel sem do Lisca, z 
roko zgrabil Slamorezca in ga rotil, naj neha, saj je moj 
Lisec nedolžen. Povem vam, da bi še mene namlatil, če 
bi bil močnejši. Stari Andraž mi je zagrozil, da me bo 
tožil. Dejal sem mu, da naj stori, kar hoče ter odgnal 
mojega ubogega kozla. Andraž mi je še dejal nekaj o 
Svetem pismu. In res sem čez šest dni in šest noči bil 
na sodišču zaradi Lisca. Na sodbi smo bili mestni oče-
tje, župan iz Višnje Gore, svetovalci, starešine, veljaki, 
tožnik Andraž Slamorezec, toženec kozel Lisec ter jaz 
kot gospodar in advokat. Prvi je sodil mojemu Liscu 
Pavle Zaropotaj. Ta je mojega kozla žalil, da je zver, da 

LITERARNE STRANI

Tineja Rupnik, 8. b Mia Kurnik, 1. a Laura Vugrinec, 8. b Lina Sekol, 6. a



24. december 2021

stran 8

LITERARNE STRANI

je lakoten, požrešen, len ... Ljudstvu je predlagal, da bi 
kozla obesili. Ljudstvo se je strinjalo. Kasneje nama je 
sodil starešina Žužnjal, kateri me je očrnil in govoril 
stare zamere iz otroštva. Andraž je od veselja posko-
čil, jaz pa nisem bil vesel. Gobežel se z Žužnjalovim 
govorom ni strinjal, začel me je zagovarjati. Ljudstvu 
je pihal na dušo z govorom o poštenosti in pravici. 
Govoril je o polžu in odpuščanju grehov. Predlagal je 
odpuščanje meni in mojemu kozlu. Gobeželov govor 
je spravil vso ljudstvo v jok. 

Ko je Slamorezec videl, da so ljudje na moji strani, 
jih je hotel prepričati drugače. Obsoditi je hotel mene 
in mojega kozla. Sodnik Žužnjal pa je ponovno začel 
na dolgo razpravljati o meni in mojem kozlu, tako je 
ljudstvo razpolovil na dve strani. 

Anže Majer, 7. b

Mlajši brat

Ime mi je Volodja in imam mlajšega brata Leva. 
Narazen sva le dobro leto in razumela sva se odlično. 
V otroštvu sva se skupaj igrala, se učila, pogovarjala, v 
glavnem bila sva neločljiva.

Ko pa sva z Levom odraščala, sva se vedno bolj od-
tujevala. Vedno, ko sem ga pogledal, je pogled uma-
knil, kot da bi se me izogibal. Postajal je bolj in bolj 
čuden, kot da bi gojil do mene sovraštvo. Nekega dne, 
ko sem dobil novo prelepo srajco in sem bil zelo vesel 
zaradi nje, pa me je Lev gledal s še večjim sovraštvom 
v očeh, jaz pa nisem in nisem našel razloga za to. Na 
to nisem mislil prav dosti, dokler Lev ni prišel v mojo 
sobo in si kar naenkrat začel ogledovati mojo zbirko 
stekleničk, ki sem jih imel zelo rad. Začelo se je, ko 
sem vstopil v sobo in opazil nered ter Leva. Razgle-
dal sem se in po mizi iskal prelepo pisano stekleničko, 
dokler je nisem zagledal. Bila je na tleh vsa polomlje-
na. Začel sem pobirati koščke razbite stekleničke in 
jo potrto gledal. Potem pa je Lev rekel: «Prosim, ni-
kar ne ukazuj! Če sem razbil, sem pač razbil, kaj se 
bova pričkala,« in se nasmehnil. Tako se je prepir na-
daljeval s kričanjem in porivanjem. Ko pa sem Leva 

pomiril, da bi ga odvlekel iz sobe, pa se je on močno 
oklenil mize. Povlekel sem ga, miza pa se je prevrnila 
in vse stekleničke in okraski so popadli po tleh. Jeza 
v meni je takrat dosegla vrhunec in spodil sem ga iz 
sobe, medtem ko sem se kričal: »Zoprni paglavec!« 
Njemu je bilo za vse te predmete vseeno, jaz pa sem 
jih imel rad. Sprta sva ostala do večera. Čutil sem, da 
se moram opravičiti, pa čeprav nisem bil kriv. Imel 
sem ga rad, zato sem to tudi naredil. Ko se je končal 
pouk zgodovine, sem videl Leva, kako kar drvi proti 
meni. V tistem trenutku, ko je hotel iti mimo, sem ga 
pogledal in najine oči so se srečale. Ljubkovalno sem 
ga poklical in se mu opravičil ter mu segel v roko. Oči 
so se mu napolnile s solzami. Nato se je opravičil še on 
meni in mi tudi segel v roko.

Mija Marušič, 8. a

Deveti a

Deveti a, ki nič ne zna, pa največ fantov ima 
ter punc skoraj ne pozna.

Razrednik z nami nekaj probava,
pri tem pa s časom obupava.

Učitelji nam napovedujejo ocenjevanja,
mi pa pridemo v šolo brez znanja.
Znanje imamo, pa ga ne damo.
Dovolj nam je dvojka,
da spečemo odojka.

Valeto komaj čakamo,
da srednjo šolo dočakamo.
Če se ne učiš, dokler šole bo konec,
postal boš brezdomec.

Učiteljem glasilke trpijo,
deveti pa vse v smeh spremenimo.
Ko nam učitelj Brane kaže barve na paleti,
mi že razmišljamo o valeti.

9. a

Benjamin Ferk, 4. a Eva Daks, 4. a
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Meine Familie

Mein Vater heißt Matjaž,
mein Bruder heißt Aljaž.
Meine Mutter heißt Anja,
meine Oma heißt Maria.
Mein Opa heißt Vojko
und meine Tante heißt Lea.
Das ist meine Familie!

Neža Fras, 4. a

Mein Vater heißt Matej,
meine Mutter heißt Ksenija.
Mein Bruder heißt Lan.
Meine zwei Omas heißen Anica und Lizika.
Meine Tante heißt Andreja,
mein Onkel heißt Žan,
mein Cousin heißt Paskal.
Das ist meine Familie!

Teo Preložnik, 4. b

Mein Vater heißt Matej,
mein Opa heißt Ferdinand.
Meine Mutter heißt Andreja,
meine Tante heißt Mateja.
Meine Schwestern heißen Ela und Mia,
meine Brüder heißen Mel und Mario.
 Das ist meine Familie!

Lu Lepenik, 4. a

Mein Vater heißt Gorazd,
mein Opa heißt Milan.
meine Mutter heißt Violeta.
Meine Schwester heißt Klara,
meine Oma heißt Marija.
Das ist meine Familie!

Maj Kramberger Jamnikar, 4. a

Das bin ich Tia,
meine Mutter heißt Tjaša.
Meine Schwester heißt Pia,
mein Bruder heißt Tai.

Mein Vater heißt Jani,
mein Opa heißt Janko.
Meine Omas heißen Danica und Sanja.
Das ist meine Familie!

Tia Toplak, 4. b

Mein Vater heißt Branko,
meine Mutter heißt Zlatka.
Meine Schwester heißt Klara,
mein Bruder heißt Klemen.
Meine Tante heißt Anita,
mein Onkel heißt Robi.
Meine Cousinen heißen Liam und Marsel.
Meine Kusinen sind Nina, Iris, Nastja.
Das ist meine Familie!

Lara Matjašič, 4. a

Meine Schwester heißt Larissa,
mein Vater heißt Vladimir,
meine Mutter heißt Nataša.
Meine Tante heißt Alexandra,
mein Cousin heißt Tian.
Meine Oma heißt Danica,
mein Opa heißt Srečko.
Das ist meine Familie!

Vita Vogrin, 4. b

Mein Vater heißt Simon,
mein Opa heißt Peter.
Meine Mutter heißt Andreja.
mein Bruder heißt Lukas.
Meine Oma heißt Anica,
das ist meine Familie!

Paskal Rojko, 4. b

Mein Vater heißt Stanko,
mein Opa heißt Stanko.
Meine Oma heißt Milica,
meine Mutter heißt Karolina.
Meine Schwestern heißen Maja und Nina.
Das ist meine Familie!

Eva Daks, 4. a

Lina Erman, 8. b Jure Kapun, 5. a
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Mesec december je za nas čarobni mesec. Na za-
četku meseca smo si okrasili igralnico in večnamenski 
prostor. Izdelali smo si pravo Deželo medenjakov in 
postavili veliko novoletno jelko. V igralnici imamo 
tudi adventni koledar, kamor nam vsak dan Škratek 
nastavi pisemce. Pridno upoštevamo in rešujemo na-
loge, ki nam jih zada. Izdelali smo voščilnice in okra-
ske za smrečico. Veselo prepevamo zimske pesmi in 

rajamo ob praznični glasbi. Zelo smo se razveselili 
Miklavževega presenečenja. V tem mesecu je zapadel 
tudi prvi sneg. Skupaj s prijatelji smo naredili snežaka, 
se kepali in vozili z lopatkami. Najbolj zabavno pa je 
bilo, ko smo lahko nakepali vzgojiteljici. Upamo, da 
nas bo ob koncu meseca obiskal tudi Božiček in nam 
prinesel kakšno darilo. 

Tudi Vam želimo čarobne praznične dni.

NAŠI NAJMLAJŠI

Skupina Sončki

Otroci iz skupine Sončki z vzgojiteljicama 
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Z učenci 3. razreda smo zbrali pozitivne besede in 
jih prevedli. Spodnje besede si lahko izrežete in obe-

site doma na vidno mesto. Tako bodo izžarevale pozi-
tivno energijo tudi v vašem domu.
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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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