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Projekt ELaDiNa v vrtcu

ELaDiNa - Early Language Development in Nature projekt poteka od septembra 2020 do avgusta 2023. 
Nosilec projekta je CŠOD.

Projekt ELaDiNa temelji na raziskovanju in spodbujanju jezikovnih zmožnosti otrok z aktivnostmi v na-
ravi. Namen projekta je prepoznati, osvetliti in izkoristiti možnosti in priložnosti, ki jih nudi učenje v naravi, 
ter tako izboljšati otrokove sporazumevalne zmožnosti (nadaljevanje na 3. strani).

Delovno srečanje partnerjev projekta v Marburgu v Nemčiji
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Učilnica v naravi – narava kot stimulativno okolje za 
zgodnji razvoj jezika

V okviru projekta se razvija generični model, pri-
pravlja in izvaja program treninga ter pripravlja pri-
ročnike za spoznavanje inovativnega poučevanja v 
naravi in razvijanje sporazumevalnih zmožnosti, ki 
bodo obogatili pedagoški proces.

Ciljna skupina so otroci od 3 do 7 let.
Pri projektu ELaDiNa sodelujejo strokovnjaki iz 

Švedske, Slovenije in Nemčije. Partnerske organizaci-
je so v projekt ELaDiNa vnesle svoje bogate izkušnje 
in strokovno znanje s področja poučevanja v naravi in 
spodbujanja razvoja jezikovnih zmožnosti. Rezultat 
intenzivne izmenjave izkušenj in znanja je premišljen 
in preverjen projektni model, ki bo stimuliral, razši-
ril in obogatil pedagoški proces. Udeleženci projekta 
bodo prispevali h globljemu razumevanju pomena 
otrokovih izkušenj v naravi za spodbujanje zgodnjega 
razvoja sporazumevalne zmožnosti.

V projekt so vključene tudi skupine našega vrtca.
Larisa Senekovič

Preventivna akcija Varno brez 
telefona

Agencija za varnost prometa s partnerji je v mese-
cu januarju izvedla nacionalno preventivno akcijo za 
ozaveščanje o tveganjih uporabe mobilnega telefona v 
prometu »Varno brez telefona«.

Mobilni telefoni so že vrsto let eden izmed ve-
čjih motilcev pozornosti v prometu. Mobilni telefoni 
močno vplivajo na kognitivne sposobnosti voznika. 
Pisanje sporočil ali pregledovanje družbenih omrežij 
med vožnjo pomeni 23-krat večje tveganje za nasta-

nek prometne nesreče.
Namen akcije je bil opozarjanje predvsem starše 

in mladostnike, da je pri vožnji med uporabo mobil-
nega telefona voznikova pozornost zmanjšana na po-
dročju:

vidnega zaznavanja (namesto na cesto in oko- ✴
lje, je pogled usmerjen v zaslon telefona),
motorične odzivnosti (roke niso na volanu), ✴
miselnega zaznavanja (usmerjeni v dogajanje  ✴
na zaslonu telefona, namesto na promet).

Tudi med hojo v prometu in kolesarjenjem ne 
uporabljamo mobilnega telefona ali slušalk za poslu-
šanje glasbe. Nemalokrat vidimo zamišljene pešce, ki 
s pogledom v mobilni telefon stopijo na prehod za 
pešce ali na kolesarsko stezo, in ne preverijo, ali so 
to storili dovolj varno. Reakcija pešca je zaradi upo-
rabe mobilnih telefonov in pregledovanja družbenih 
omrežij zmanjšana do 60 %.

Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne 
bodite na spletu!

Janja Horvat

Proteusovo državno tekmovanje

Državno tekmovanje iz biologije je potekalo 3. 
12. 2021. Na letošnjem tekmovanju so morali učenci 
izkazati veliko znanja o pajkovcih (splošne značilno-
sti, načini prehranjevanja in razmnoževanja, vloga v 
ekosistemu, gospodarski pomen ...). Državnega tek-
movanja sta se udeležila dva učenca iz 8. razreda, in 
sicer Alen Sužnik in Jure Sirk. Nanj sta se tako dobro 
pripravila, da sta prejela zlato Proteusovo priznanje, 
za kar jima iskreno čestitamo.

Nina Sirk

Še zadnji tehniški dan v letu 2021

V četrtek, 23. 12. 2021, je na šoli potekal tehniški 
dan. Učenci so izdelovali božično-novoletne okraske. 
S pomočjo razrednikov so izdelali božične čestitke ter 
okrasili razrede. Učenci 6. razreda pa so se tudi preiz-
kusili v peki božičnih piškotov. Okrašena šola je tako 
dobila čudovit praznični pridih. 

Janja Horvat
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ZIMSKO VESELJE

LIZA SE JE DRSALA. ANA JE DELALA ANGEL-
ČKA. JANI JE DELAL SNEŽAKA. LUKA SE JE SAN-
KAL. SNEŽAK JE IMEL NA GLAVI KLOBUK.

NEŽA KLEMENŠAK, 1. A

NEKEGA JUTRA JE ZAPADEL SNEG. LIZA SE 
JE ŠLA IGRAT S PRIJATELJI. LIZA SE JE ŠLA DR-
SAT. NINA JE DELALA ANGELČKA. TILNU IN TI-
MOTEJU STA SE ŠE PRIDRUŽILA NINA IN LIZA.

MIA KURNIK, 1. A

TO LETO JE PRVIČ ZAPADEL SNEG. SARA IN 
TIMOTEJ STA SE ŠLA IGRAT NA SNEG. POVABI-
LA STA ŠE ANO IN ANŽETA. SKUPAJ SO NARE-
DILI SNEŽAKA. NA GLAVO SO MU DALI LONEC. 
DODALI SO MU GUMBE. OKROG VRATU SO MU 
OVILI MODER ŠAL.

MAJA MARUŠIČ, 1. A

Božič

Pisal se je štiriindvajseti december. Božič bo. Čas, 
ko vsi pričakujejo Božičkova darila. Vsi so mu že pisa-
li. Ava si je zaželela pobarvanko, sestavljanko in Lego 
kocke. Ava je bila celo leto pridna. Obiskuje drugi ra-
zred.

Mila Potočnik, 2. a

Sanjski božič

Ajda je prišla k Avi domov. Ko je Ajda prišla, so 
postavili in okrasili smrečico. Dekleti sta šli v Avino 
sobo, da razpakirata Ajdin kovček. Potem sta se igrali 
in pisali pismo za Božička in palčke. Avina mama je 

poklicala dekleti, naj prideta peč piškote. Potem sta šli 
pogledat, kaj dela Avin očka. Videli sta, da igra igrice. 
Pismo, ki sta ga napisali, sta odnesli k smrečici in Bo-
žičku nastavili piškote in mleko, za jelenčke pa kore-
nje. Potem sta se šli stuširat, umit zobe, obleč pižamo 
in skočit v posteljo. Videli sta Božička. Pa sta kar mol-
čali, saj nekateri ljudje pravijo, da če te Božiček vidi, 
ne bo več prišel k tebi domov. Ko sta se zbudili, sta 
videli darila. Ava je šla po očeta in mamo ter sestrico. 
Potem so skupaj odpirali darila. Ajda je izvedela, da je 
Božiček vedel in videl, da je na obisku pri Avi. Nekaj 
dni je minilo in naslednji dan je bilo novo leto. Ajda in 
Ava sta že komaj čakali ognjemet. Avin oče je skuhal 
juho za novo leto. Potem sta dekleti poklicali Ajdino 
mamo in jo prosili, če lahko ostane še deset dni. Mami 
je rekla, da je konec počitnic in da bo treba domov. 

Ava Čuček in Ajda Vogrin, 2. a

Špela čarovnica

Vsak dan na dvorišču čara, 
čaribari in odčara
hit čarovnica Klara,
po domače se ji reče omara. 

Hanamunamina, hanamunamina, 
Tiana spremeni v čašo vina.
Eva spremeni se v slastno marmelado, 
Penelope pa v dobro limonado. 

Lu je postala mesto Peru, 
Vid pa iglu, 
Lara je postala mala zdaj,
Maj pa je postal kraj. 

Hanamunamina, hanamunamina, 
črna, črna pajčevina!

LITERARNE STRANI

Neža Fras, 4. a Ela Klara Črešnar, 5. a Anamari Klobasa, 7. bTia Toplak, 4. b
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A čarovnica Klara
ni hudobna čarovnica!

Animanumanah, animanumanah, 
vse odčara na en mah. 
Animanumanah, animanumanah, 
da ne bo še koga strah!

Klara Sužnik, 4. a

O zajčku in zlatih copatih

Zajčka Ernesta je zeblo v podplate, zato si je zaželel 
copate. Zjutraj, ko je vstal, je šel pogledat, če je poštar 
že prinesel časopis. Ko je pogledal na predpražnik, ni 
mogel verjeti. Videl je zlate copate. Ko je njegova zaj-
čica prišla domov iz službe, ji je rekel: » Žena, poglej 
ta čudež, te copate sem si zaželel in pojavili so se na 
predpražniku.« Potem jih je šel pokazat svojim prija-
teljem. Ko se je vrnil domov, ga je že čakala večerja. 
Ko se je najedel, si je obul copate in opazil, da tudi 
zvenijo kot zlati cekinčki. In ko je prišel mraz, se je 
lahko mirno sprehajal po travniku, parku in v gozdu. 
Tudi srna, ki jo je srečal, si je zaželela takšne copate.

Klara Brumen, 3. a

O zajčku in zlatih copatih

Bližal se je oktober in zajčke je zazeblo v podplate. 
Živali in drevesa so sklenila, da jim pomagajo naredi-
ti tople copate. Drevesa so naredila načrt. Ptice bodo 
nabrale material, pajki pa bodo copate sešili. Po dveh 
dneh truda, so jih naredili. Zajčki so bili copat zelo 
veseli. Eden izmed njih pa si je želel zlate copate. Dre-
vesa so mu obljubila, da če bo priden in jih bo nosil, 
se mu bodo copati spremenili in se obarvali v zlato 
barvo. Nekega večera, ko je bilo na nebu polno zvezd, 

se je nekaj zasvetilo in na tla je padla iskrica. Zajček 
se je zbudil in na svojih nogah opazil zlate copate. Od 
veselja je zaplesal.

Žana Marin, 3. a

Sankanje na bregu

V petek smo bili na snegu. Bili smo na bregu v Vo-
ličini. Eni so se kepali, drugi so se sankali in tretji so 
delali snežaka. Jaz sem šel tudi na sneg. Tam je bilo 
zelo v redu. 

Med potjo do brega mi je učiteljica dovolila, da 
sem šel domov po smučarsko čelado. Nato sem se s 
sanmi spustil po bregu. Kmalu sem ugotovil, da ni-
kamor ni letelo. Nato sva se z Niko lotila izdelovanja 
snežaka. Nismo ga mogli dokončati, saj nismo imeli 
korenčka, kamenčkov, lonca ter metle. Čas igre je žal 
hitro minil. Kmalu smo se odpravili v šolo.

Želim si, da bi bilo čim več takšnih dni. 
Teo Preložnik, 4. b 

Na snegu

Učenci četrtih razredov smo se odpravili na breg.
Najprej smo se primerno oblekli. Nekateri so imeli 

tudi sani. Sankati se nismo smeli, če nismo imeli čela-
de. Dobili smo tudi tri šolske sanke, ki smo jih morali 
vrniti. 

Prišli smo na breg. Najprej smo šli čisto na vrh hri-
ba. Ampak tam se nismo mogli sankati. Spustili smo 
se nižje. Tisti, ki so se sankali, so najprej naredili pro-
go. Tistim, ki je bilo dolgčas, so naredili snežaka ali 
pa so se kepali. Tisti, ki so se kepali, so ves čas hodili 
po progi za sankanje. Učiteljica jih je morala vedno 
opozarjati, naj gredo s proge.

Videli smo tudi malo miško. Zelo se je tresla, saj 

LITERARNE STRANI

Ian Škamlec, 6. a Lia Lucia Kmetič, 7. aMerjema Ašćerić, 7. bTija Žnidarič, 4. b
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jo je zeblo. Miška je iskala luknjico, kam se bo skrila. 
Dolgo časa jo je iskala, a na koncu jo je našla. 

Jaz in moja sošolka sva se šli kepat. Kepali sva se 
s fanti. V eni skupini nas je bilo veliko, v drugi pa le 
trije. 

Meni je bil ta dan zelo všeč. Lahko bi ga ponovili. 
Liza Stergar, 4. b

Mlajši brat

Bil sem smo leto in nekaj mesecev starejši od Leva. 
Kot otroka sva rasla, se učila in igrala skupaj. Potem 
sem se začel postopoma zanimati za določene stvari. 
Tako sem se začel oddaljevati od brata. Prekašal sem 
ga v zabavah, prepirih, učenju. To se mi je zdelo nor-
malno, saj sem bil starejši. Navduševati so me začele 
podobe, ki sem jih kasneje tudi slikal in zapravil ves 
svoj denar za njih. Kasneje sem začel zbirati razne 
predmete za okras svoje mize. Bral sem tudi romane, 
včasih sem jih prebiral tudi naskrivaj ponoči. S ča-
soma sem opazil Levove poglede. Videl sem, da me 
je opazoval. Sprva sem mislil, da želi kaj od mene in 
da noče vprašati, potem pa sem ugotovil, da ga nekaj 
teži. 

Nekega dne sem ga zasačil v moji sobi, kako je stal 
pri mizi in stikal po mojih stvareh. »Kdo te je prosil, 
da šariš po mojih stvareh?« sem ga vprašal. Opazil 
sem, da ni nikjer moje prazne pisane stekleničke. »In 
kje je steklenička? Gotovo si jo ...» »Po nesreči sem jo 
prevrnil, pa se je razbila, menda ni take škode,« me 
je prekinil Lev. »Prosim te, da se nikdar več ne doti-
kaš mojih stvari,« sem mu odvrnil in začel pobirati 
koščke razbite stekleničke. »Prosim, nikar ne ukazuj!« 
mi je odgovoril. »Če sem razbil, sem pač razbil, kaj se 
bova pričkala.« Nato se mi je prav prisiljeno nasme-
jal. To me je razjezilo, zato sem nadaljeval: »Seveda, 
tebi je to deveta skrb, meni pa ni. Razbil si, zdaj se pa 

smeješ, neznosni otročaj!« »Jaz sem majhen ti pa ve-
lik, ampak bedast!« »Ne bom se prepiral s teboj,« sem 
mu odvrnil in ga narahlo odrinil. »Zgini!« »Ne pehaj 
me!« »Zgini!« »Ne pehaj me, ti pravim!« prijel sem 
Leva za roko in ga hotel potegniti stran od mize, to pa 
ga je razjezilo, saj je mizo pograbil za nogo in jo pre-
vrnil. Vsi moji predmeti, ki sem jih zbiral z veseljem 
in navdušenjem že nekaj časa, so sedaj ležali na tleh. 
»Zoprni paglavec!« sem zavpil na Leva. Nato je jezno 
odvihral iz sobe. Bil sem zelo jezen nanj. Previdno 
sem pobral ostanke razbitih predmetov. Kasneje sem 
opazil, da me Lev ne upa pogledati v oči. Po njegovi 
večerni uri zgodovine je z jeznim obrazom odvihral 
mimo mene. Takrat sem ugotovil, kaj ga teži in nisem 
bil več jezen nanj. »Nikolenjka!« sem mu rekel. Lev se 
je obrnil. »Dosti jeze. Oprosti, če sem te užalil, » sem 
se mu opravičil. V očeh so bratu zasijale solze. »Opro-
sti, Volodja,« mi je odvrnil in stisnil roko. 

Neža Štruc, 8. a

Nenavadno doživetje

Prejšnji ponedeljek sem se vračala iz šole, ko sem 
v bližnjem gozdu videla nekaj srebrnega. Tam je stala 
prava pravcata vesoljska ladja. Iz nje so skočili mini-
jončki zelene, vijolične, rdeče, modre, rumene in sive 
barve. Prosili so me, da grem z njimi in si pogledam 
njihov nov dom. Ko smo prispeli v vesolje, sem videla 
na tisoče planetov, ki jih še znanstveniki niso odkrili. 
Na vsakem je bila samo ena hiša. Vsaka je bila lepo 
okrašena. Ko smo prispeli, sem namesto hiše videla 
visok blok. Okrašen je bil s pisanimi lučkami in zasta-
vicami. Pred blokom so bile klopce in veliko zelenja. 
Odšli smo v kino in si pogledali film. Ob koncu filma 
sem dojela, da sem vse samo sanjala.

Zoja Potočnik, 4. a

LITERARNE STRANI

Paskal Rojko, 4. bMija Čuček, 1. a Mai Jakoš, 6. aTaja Fistrovič, 5. a
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Lisica Mica in Grozovitež

Nekoč je živela lisica, ki ji je bilo ime Mica. Živela 
je v gozdu in tam imela veliko prijateljev. Krta, veveri-
ce, volka in medveda. 

Nekega dne pa se je v gozdu slišal grozen ropot. 
Ropotalo jo tako, kot da bi prišel velikan. Nenadoma je 
ta grozen ropot ponehal. Vsi so bili začudeni. Kako je 
lahko ropot tako hitro ponehal, so se spraševale živali. 
Lisica Mica pa je bila tako pogumna, da je po ropotu 
šla gledat, kaj bi to lahko bilo. Prišla je do skrivnega 
brloga in šla vanj. Brlog je bil zelo velik. Raziskovala 
je, a ni nič našla. Drugi dan živali spet zaslišijo ropot. 
Začelo je še bolj ropotati kot prejšnji dan. Lisica se je 
opogumila in spet šla na raziskovanje, našla je še en 
brlog. Šla je pogledat, kaj je to, a edino kar je našla, je 
bila skrinja. Doma jo je odprla, v njej je bila verižica. 
Nadela si jo je okoli vratu. Naslednje jutro je bilo tiho, 
slišal se ni noben ropot. Lisica je bila začudena, tako 
kot druge živali. Šla je do skrinje, jo odprla in našla 
pismo, ki ga prejšnji dan ni bilo. Na pismu je pisalo, 
kdo nosi verižico, ne sliši ropota. Bila je začudena, kaj 
naj bi to pomenilo. 

Snela je verižico in spet je začelo ropotati. Spet si 
jo je nadela, nehalo je ropotati. Zdaj vsi vedo, da veri-
žica nosi skrivno moč.

Lukas Rojko, 6. a

Nakup čevljev

Partličeva črtica Nakup čevljev pripoveduje o času, 
ko je pisatelj bil še otrok in so mu starši kupili nove če-
vlje, kar je bil takrat sila pomemben dogodek. 

Pisatelj se je po nakupih odravil z bratom in oče-
tom. Izbira je bila zelo skromna, prav tako je nakup 

predstavljal velik strošek za družino. Oba dečka sta si 
neizmerno želela moderne, sive čevlje brez vezalk, ki 
so se očetu zdele premalo vzdržljive za podeželje. Ko 
sta si jih pomerila, so pisatelju bile kot ulite, bratu pa 
premajhne, zato jih je oče kupil le prvemu. Mlajši brat 
je dobil čevlje iz druge trgovine, kar ga je zelo razža-
lostilo. Oče ga je hotel razvedriti s sladoledom, a ga je 
odklonil. 

Ker je oče hotel bratu ustreči, so se na koncu vr-
nili v prvo trgovino in kupili premajhne čevlje. Ko so 
prišli domov, je bila mama zelo razočarana nad naku-
pom, saj so bratu kupili premajhne čevlje in nespame-
tno zapravili denar. 

Zgodba se konča s prigodo, ko je pisatelj imel te 
moderne čevlje obute na prvem zmenku in mu je de-
klica povedala, da naj ima naslednjič druge čevlje, saj 
so ti ženski. 

Glavna književna oseba je pisatelj Tone, stranske 
pa oče, brat Franci, mama in prodajalka. Oče je bil 
strog, preudaren ter varčen, po drugi strani pa meh-
kega srca in ustrežljiv. Za svoje otroke se je žrtvoval in 
bil pripravljen zanje dati zadnji denar. 

Zgodba se dogaja v mestu Maribor, v letih po dru-
gi svetovni vojni, v času pisateljevega otroštva. 

Na delih je črtica tudi humoristično obarvana, 
npr. ko je pisatelj razlagal, kako mu je dekle na prvem 
zmenku povedalo, da so njegovi moderni čevlji v re-
snici ženski. 

Opazila sem veliko dvogovora, predvsem med 
očetom in prodajalko ter očetom in bratom. V bese-
dilu sem zaznala poosebitev, in sicer njegov čevelj ni 
hotel na njegovo nogo.

Črtico sem z veseljem prebrala. Do sedaj nisem 
vedela, da je bil včasih nakup čevljev za družino tako 
poseben dogodek in velik strošek ter da je bila nekoč 
v trgovini tako majhna izbira čevljev. 

Pisatelj je v zgodbi hotel povedi, kako so se starši 
žrtvovali za otroke in jim poskušali ustreči, čeprav to 
vedno niso bile najboljše rešitve. Menim, da je še da-
nes tako. Da nam starši poskušajo ustreči in ugoditi 
našim željam. 

Vita Munda, 7. b

LITERARNE STRANI

Pablo Kapun, 4. b

Maša Klevže, 2. a
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INTERESNA DEJAVNOST

Vsako sredo in po dogovoru z učenci tudi v petek 
v tehnični učilnici in delavnici poteka obdelava lesa – 
interesna dejavnost, ki jo obiskuje veliko učencev. Po 
navadi je prisotnih od 15 do 20 učencev.

Obiskujejo jo učenke in učenci od 5. do 9. razreda. 
K dejavnosti pridejo ali s svojo idejo o izdelku ali idejo 
razvijejo skupaj s sošolci. 

Interesna dejavnost daje poudarek na sam izdelek 
in ne toliko na dokumentacijo. Učenci, ki obiskujejo 
krožek, razvijajo svoje praktične sposobnosti in zelo 
dobro spoznajo delo s stroji in nevarnosti pri delu z 
njimi. Znanje, ki ga pridobijo pri interesni dejavnosti, 
potem uporabijo pri pouku tehnike in tehnologije.

Na začetku vsake ure ponovimo pravila varnosti 
in obnašanja. 

Učenci 5. razredov se spoznavajo z samo delavni-
co in materialom – les. Izdelujejo preproste izdelke, 
ki ne zahtevajo veliko obdelave s stroji. V mesecu de-

cembru so izdelovali okraske iz lesa, sedaj izdelujejo 
obešala za ključe in škatlice za drobnarije.

Učenci 6. in 7. razredov se preizkušajo v že bolj 
kompleksnejših izdelkih, kot so ptičje hiške, razne hi-
ške za živali ter izdelek, ki je zelo popularen – mini 
preša.

Največji mojstri so učenci 8. in 9. razredov. Am-
brož Kurnik, Rene Marin, Alen Sužnik, Rok Belčič in 
Filip Šinjur obiskujejo obdelavo lesa že 4. oz. 5. let. Iz-
delujejo zahtevnejše izdelke (pručke, omarice, samo-
kolnice ...). Najbolj veseli so, ko ob prisotnosti učitelja 
žagajo s tračno žago. 

V sklopu interesne dejavnosti bomo v mesecu 
februarju pričeli s pripravami na tekmovanje iz kon-
struktorstva in obdelave gradiv, ki bo potekalo aprila. 
Sodelovali bomo v štirih različnih kategorijah obdela-
ve gradiv (les, kovine, umetne mase in papir).

Interesna dejavnost – obdelava lesa

Janja Horvat, učiteljica tehnike in tehnologije
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I hope that in 2022 covid will disappear. I would 
like my parents to have more time for me. I hope I 
will visit France with my family. I wish to have better 
grades.

Jan Trinkaus, 7. b

I wish covid-19 to end soon. I want more peace 
in the world. I want to spend more time with my fa-
mily and friends. I wish to have better grades so that I 
will be able to go to Secondary school of nursing and 
cosmetics in Murska Sobota. I hope I will visit either 
Lego or Disneyland this year. I wish you all a happy 
and successful New Year!

Zoja Lorber, 9. a

In 2022 I want covid to stop and I hope every per-
son has a lot of good luck this year. I want to get a pet 
and I want to be promoted with the next level belt in 
ju-jitsu.

 Anže Majer, 7. b

In 2022 I wish corona virus would disappear and 
people would socialize with their friends more. I per-
sonally want to get a better figure.

 Valentina Pukšič, 9. a
In 2022 I wish covid-19 would end. I wish people 

would care more about animals. Personally, I wish to 
visit Italy. I also want to be better at school. I would 
like to help my parents more.

Neža Kuhar, 7. b

I wish covid-19 would end and people would start 
caring for each other. I hope we will stop killing the 

animals and start helping them. Personally, I want to 
have more time for myself and people that I love the 
most. I want to start cooking and since I love animals 
I would really like to get one.

Vita Munda, 7. b

In 2022 I hope that people are more kind to each 
other and that Corona virus ends, so we can walk aro-
und without masks. I hope I make even more friends. 
I want to have more time for myself and my hobbi-
es, because in 2021 I spent a lot of my free time for 
school.

Neja Ornik, 8. b

In 2022 we need to focus more on animals and 
environment and less on military and wars. Soon a 
lot of species will become extinct and we need to stop 
this. We also can't forget about the glaciers which are 
melting and raising the world's temperature. This year 
I want to focus more on cycling and ju-jitsu. I want to 
finish a bike track in the woods that I started building 
last year. 

Vito Egghart, 7. b

I hope corona virus is finally over in 2022 so we 
can hang out with our friends the way we used to wi-
thout wearing facial masks. I also wish people would 
express their own opinion and respect other people’s 
opinion. For myself, I wish I wouldn’t focus on and 
worry about things that are not important. I also hope 
that I have more time for myself, my family, friends 
and my dog.

Laura Vugrinec, 8. b

New Year Wishes for 2022

Tiana Čeh, 1. a Neža Klemenšak, 1. a Gal Jug, 1. a

Lucija Svenšek, 1. a Mia Hegedič, 1. a Teo Kurnik, 1. a
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Mesec december je bil naravnost čaroben in pra-
vljičen. Z otroki smo se veselili iger na snegu, obiska 
knjižničarke Aleksandre, lutkovne predstave z naslo-
vom Božična škrata, prazničnega kosila, novoletnega 
rajanja in Božičkovega škrata, ki nas je bogato obda-
ril. 

Po novoletnih praznikih smo veseli in zdravi pri-
korakali nazaj v vrtec in si stkali mrežo lepih želja. 
Veselo razpoloženje smo popestrili s prepevanjem in 

igro na Orffove instrumente.
Dejavnosti smo nadaljevali v igri brez igrač, v ka-

teri so bili otroci zelo ustvarjalni in razigrani. Veselo 
so se igrali z gumbi, lesenimi ploščicami, kosi blaga, 
tulci in še kaj zanimivega se je našlo.

Spoznali smo pesem o kolinah, zato smo prašiča 
zrediti, katerega smo okrog voglov in plotov lovili. Še 
sreča, da smo ga ujeli.

Lep januarski pozdrav iz vrtca Selce!

NAŠI NAJMLAJŠI

Veselo v novo leto

Mavrice



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

www.servis-mursec.si

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
041 856 814KMETIJA KOCBEK

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814
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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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Dragi dnevnik!

Danes na šoli ni bilo ravno veselo. Sošolci so se mi 
grdo smejali. Zame se je postavila le ena punca Nela. 
Ne moreš se zavedati bolečine, ki jo doživljam. Včasih 
mi je zelo žal, da sem slaščičarjev sin. Ne bom mogel 
tega prenašati. Dnevnik, ti nisi živ predmet in nimaš 
čustev. Vesel sem vsaj za prijateljico Nelo. 

Jure Kapun, 5. a

Draga Nela!

Rad bi ti čestital, saj si se tako junaško postavila za 
Franca. Sklepam, da se ti je ista stvar že kdaj zgodila, 
preden si shujšala med počitnicami. S Francem ostani 
še dalje prijateljica, saj je odličen fant. 

Lep pozdrav
Žiga Godec, 5. a

Draga Desa Muck!

Vaša pravljica kobila Rika mi je bila zelo všeč. 
Kako ste se domislili tako zanimive pravljice? Veste, 
jaz pa sem napisala pravljico Pastirček in mlinarjeva 
hči. Pravljica Pastirček in mlinarjeva hči vsebuje ču-
dežne predmete, čudežna bitja in še kaj. Moja pravlji-
ca je umetna, ker ima avtorja. 

Mogoče bi še dodali pri eni izmed vaših pravljici, 
da čudežno bolho Megi pride obiskat njen brat ali se-
stra. Drugače so mi vaše knjige zelo všeč, še posebej 
Anica. 

Lep pozdrav
Naja Kurnik, 5. a

Draga Nela, 

čestitam ti, da si tako dobro zaščitila Franca, saj je 
bil zelo žalosten in si naredila čisto prav. Ne morem 
verjeti, da ti je to uspelo in celo, da si edina uspela to 
narediti. To je bilo neverjetno in zelo fantastično. To 
se je videlo, da imaš dobro srce. Zelo sem presenečena 
nad tem dogodkom. 

Lepo te pozdravljam.
Taja Fistrovič, 5. a

Draga Nela!

Tudi jaz bi bila rada tvoja prijateljica, saj si zelo 
prijazna. Kako je bilo, ko si pomagala Francu? Prite-
gnila si me tudi s tem, da si ga branila. Bravo! Ostani 
še naprej tako dobrosrčna. Misliš, da je Franc doma 
povedal, da si mu pomagala?

Lep pozdrav
Lija Kramberger, 5. a

Liani Žnidarič, 1. a Saška Gavez, 7. a

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.

trgovine
      znam za več   

Več znanja z vadnicami Več znanja z 
interaktivnimi 

vadnicami.
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