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Etnografskega društva kurent iz Ptuja

V naše kraje bo kmalu prišla pomlad. V sredo, 23. 2. 2022, so učence obiskali kurenti Etnografskega 
društva kurent iz Ptuja. Z glasnim zvonjenjem in s truščem so se zahvalili zimi, da je nudila počitek zemlji 
in pridnim kmetom, ki jo obdelujejo. Učenci so bili nad obiskom navdušeni. Prijazni stiski rok in kratka 
predstavitev je mnogim pomagala pregnati strah pred tem veličastnim etnografskim pustnim likom, ki nas 
vabi v čase, ko smo še živeli v sožitju z naravo. Naj bo torej letina obilna, ljudje pa srečni in zdravi.
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Na začetku šolskega leta 2021/22 je bilo v vrtec 
vpisanih 94 otrok, konec januarja ga obiskuje 96. 

1. septembra je šolo začelo obiskovati 219 učencev. 
V šolo sta se 19. 10. 2021 vpisali učenki tujki, in sicer 
v 4. a in v 7. b razred. Število učencev se je povečalo 
na 221. Tudi v tem šolskem letu se dve učenki 8. b 
razreda izobražujeta na domu.

V prvi polovici šolskega leta 2021/22 je na delova-
nje vrtca in šole pomembno vplivala prisotnost koro-
navirusa. V skladu s sprejetimi odloki smo morali v 
vrtcu in šoli upoštevati navodila, priporočila in ukre-
pe NIJZ. 

Ob zaključku I. ocenjevalnega obdobja so 3 učenci 
taki, ki se še vedno izobražujejo na daljavo, ker se star-
ši ne strinjajo z ukrepi. 

Zaradi okužb učenca ali strokovnega delavca je 
bilo v šolskem letu 2021/22 napotenih v karanteno 13 
oddelkov. V povprečju vsak oddelek 1-krat. Učenci 5. 
a razreda so bili v karanteni 3-krat, učenci 6. a, 8. a 
in 8. b pa 2-krat. Učenci 1. a, 2. a, 3. a in 4. b niso bili 
napoteni v karanteno. Prav tako sta bili v karanteno 
napoteni dve skupini v vrtcu, in sicer Snežinke 2-krat 
in Zvezdice 1-krat. 

Po spremembi zakonodaje, ko je omicron postal 
prevladujoča različica virusa, sta bila v karanteno na-
potena ob koncu januarja 2022 dva oddelka, in sicer 
1. a in 2. a razred. V obeh razredih je bila v 14 dneh 
potrjena okužba pri več kot 30 % učencev. 

Podobno kot učenci so bili na testiranjih pozitivni 
tudi zaposleni. Šola kot celota je imela pri okužbah 
zaposlenih kar nekaj sreče, saj v šoli ni bilo nikoli od-
sotnih toliko učiteljev, da pouka s prerazporeditvami 
oz. z nadomeščanji ne bi mogli izvajati. 

V času od 24. 1. 2022 do 28. 1. 2022 je v šoli zaradi 
bolezni manjkalo veliko učiteljev in drugih delavcev, 
tako da je bilo delo težko organizirati. V povprečju je 
vsak dan manjkalo več kot 7 učiteljev od 25 in več kot 
3 tehnični delavci od 11. Ob tej priložnosti se zahva-
ljujem vsem sodelavcem, ker smo skupaj zmogli.

Za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalne-
ga dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/22 je 
ministrica za izobraževanje znanost in šport, prof. dr. 
Simona Kustec, izdala sklep, s katerim je spremenila 
število ocen pri posameznem predmetu, ki jih mora 
pridobiti učenec. V sklepu je zapisano, da se znanje 
učencev pri predmetih, ki se izvajajo 2 uri ali manj na 
teden, oceni najmanj 2-krat v šolskem letu. Pri pred-
metih, ki se izvajajo več kot dve uri na teden, pa se 
znanje oceni najmanj 3-krat v šolskem letu. 

Učenci 5. a in 6. a razreda so se v ponedeljek, 31. 
1. 2022, odpravili v smučarsko šolo v naravi. Šola v 
naravi se je izvajala v CŠOD Planinka na Pohorju. 

Učiteljski zbor se je sestal na I. ocenjevalni konfe-
renci v ponedeljek, 31. 1. 2022. Na njej je bilo ugoto-
vljeno, da je bilo devet učencev takih, ki so bili neo-

cenjeni v I. ocenjevalnem obdobju, predvsem zaradi 
tega, ker so večkrat manjkali zaradi odrejenih karan-
ten in izolacij. Učenka je neocenjena pri dveh pred-
metih, ostalih osem pa pri enem predmetu. 

Učenki tujki, ki sta začeli šolo obiskovati 19. 10. 
2021, sta v skladu z zakonodajo neocenjeni skoraj pri 
vseh predmetih. 

Na predmetni stopnji, torej v vsakem oddelku 
od 6. razreda naprej, je nekaj učencev, ki so bili neu-
spešni, saj niso dosegli minimalnih standardov zna-
nja. Zaradi karanten ali izolacij ocen pri posameznih 
predmetih niso mogli popravljati. V nekaj primerih 
ocen niso mogli popraviti tudi zato, ker so bili v ka-
ranteni ali izolaciji učitelji. 

V 6. a razredu je pet učencev, ki so bili neuspe-
šni. Štirje so bili neuspešni pri enem predmetu, ena 
učenka pa pri dveh predmetih. V 7. a razredu je bila 
neuspešna učenka pri enem predmetu. V 7. b razredu 
sta bila neuspešna učenca, vsak pri enem predmetu. V 
8. a razredu je bila neuspešna učenka pri enem pred-
metu. V 8. b razredu je bil neuspešen učenec pri enem 
predmetu. V 9. a razredu sta bila neuspešna učenca, 
eden pri dveh, drugi pa pri enem predmetu. 

Skupno je bilo pri predmetu ZGO neuspešnih se-
dem učencev, pri predmetu GEO trije, pri predmetu 
MAT dva in pri predmetu TIT ter GOS po en uče-
nec. 

V šoli opažamo, da je pouk v matičnih učilnicah 
oz. mehurčkih na vzgojnem področju prispeval k zni-
žanju konfliktnih situacij med učenci v času pred po-
ukom, po pouku in v času odmorov.

Prepričani smo, da bo v II. polovici šolskega leta 
delo v vrtcu ter šoli lahko bolj razigrano in z manj 
omejitvami.

Ravnatelj

Minila je prva polovica šolskega leta

Nissa Krapež, 3. a
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Zimska šola v naravi

Ponedeljek, 31. 1. 2022, je bil prav poseben dan. 
Učenci 5. in 6. razreda smo se odpravili v šolo v naravi 
na Pohorje v CŠOD Planinka. Dom stoji na lepi loka-
ciji, tako da smo imeli lep razgled na Maribor z oko-
lico. Po prihodu v dom smo si odnesli stvari v sobe in 
jih zložili v omare ter nato imeli malo prostega časa. 
Po nastanitvi smo odšli smučat.

Poleg vsakodnevnega smučanja smo imeli skozi 
cel teden še različne druge dejavnosti. Hodili smo na 
večerne in popoldanske sprehode, kjer smo opazovali 
slap. Imeli smo tudi orientacijski pohod. Dobili smo 
zemljevide, po katerih smo se morali orientirati in po-
iskati železne ploščice. Komaj smo čakali na uro 17.30, 
ko so nam vrnili telefone, da smo lahko poklicali naše 
bližnje. V večernih urah smo se igrali družabne igre, 
reševali kviz in plesali v disku. Imeli smo tudi eno uro 
za branje knjig. Med časom bivanja v domu sta imela 
dva učenca iz petega razreda rojstni dan, zato smo si 
privoščili torto. Med sobami smo tekmovali cel teden, 
kdor ima najbolj čisto sobo. Tisti, ki smo jo imeli, smo 
dobili priznanja. 

V domu je bila tudi majhna trgovinica s spomin-
ki, katere smo lahko kupili. Zadnji večer bivanja smo 
morali predstaviti našo sobo. 

Hitro je prišel petek, ko smo se morali vrniti do-
mov, vendar smo si še pred odhodom z učitelji na 
smučišču privoščili vročo čokolado.

Zelo smo se zabavali. Škoda, da nismo ostali še en 
teden. Te šole v naravi ne bom nikoli pozabila.

Eva Ornik, 6. a

V ponedeljek smo prispeli na Pohorje v dom Pla-
ninka. Po kosilu smo odšli na smučišče Areh, kjer 
smo se razdelili v skupine glede na naše predznanje 
smučanja.

Zvečer smo šli na večerni sprehod. Vsako jutro 
po zajtrku smo šli na smučišče. Ob 13.30 smo imeli 
kosilo. V torek se je 6. razred po kosilu odpravil na 
sprehod, 5. pa je imel orientacijski tek. V sredo smo se 
v popoldanskih dejavnostih zamenjali.

Po večerji smo v torek in sredo brali, računali in se 
igrali družabne igre. Zaspali smo ob okrog 22. ure.

Četrtek je bil poseben dan, saj smo po kosilu odšli 
do slapa. Zvečer po večerji smo imeli Pohorje ima ta-
lent, kjer se je vsaka soba predstavila z zanimivo točko. 
Po talentih pa smo imeli disko. Bilo je nepozabno.

V petek popoldan smo utrujeni prispeli v Voliči-
no. 

Zahvalil bi se rad vsem učiteljem smučanja, da so 
svoje znanje prenesli na nas, in seveda našim učitelji-
cam, ki so nas morale prenašati teh pet dni.

Ian Škamlec, 6. a

Četrti dan smučarske šole v naravi

Ko sem bil mlajši, me smučanje nikoli ni zanima-
lo. V šoli v naravi pa mi je smučanje postalo zelo za-
bavno.

Četrti dan šole v naravi smo se po zajtrku in ma-
lici odpravili na Ruško progo, ki je malo bolj strma in 
zahtevna. Na začetku proge smo smučali madžarski 
slalom, saj smo morali utrditi vijuganje. Spustili smo 

AKTUALNO
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se navzdol, dokler nismo prišli do največje strmine, 
ki je bila bolj proti koncu proge. Pred to strmino smo 
se postavili v vrsto. Učitelj je kot prvo poslal Avrelijo, 
ki je bila najboljša v skupini. Za njo smo šli eden za 
drugim še ostali. Bil sem malce nervozen in cel čas 
sem razmišljal, kaj bom naredil, če bom padel. Veliko 
sošolcev je popadalo, zato sem moral paziti, da se ne 
zaletim vanje. Ko sem le prišel na konec strmine, sem 
si zdrav in živ močno oddahnil, da mi je uspelo. Mid-
va s sošolcem Juretom sva bila edina, ki sva odpeljala 
progo brez padca. V vrsti smo počakali na učitelja, ki 
je pomagal še dvema sošolcema, da sta se varno spu-
stila do konca proge. Vsi smo prišli do konca strmine 
nepoškodovani. Nadaljevali smo po progi, dokler ni-
smo prišli do vlečnic v obliki sider. Sedli smo nanje in 
se odpeljali nazaj na začetek proge. Vzpon s sidri mi je 
bil všeč in zdel se mi je dokaj lahek, saj so bila sidra hi-
trejša od krogcev, s katerimi smo se vzpenjali dva dni 
prej. Ura je bila že skoraj ena popoldan, zato smo se 
odpravili proti avtobusu. V domu smo se preoblekli, 
dali sušiti opremo in odšli na okusno kosilo. Jedli smo 
kruhove cmoke in omako z mesom. Do večerje je bil 
počitek, katerega smo v naši sobi izkoristili za igranje 
slepih miši in pogovor s starši po telefonu. Čas je bil 
za večerjo, ki je bila prav tako okusna, kakor pred tem 
kosilo. Za večerjo je bila ena izmed mojih priljublje-
nih jedi - ocvrta riba. Kasneje smo se vsi zbrali v več-
namenskem prostoru, saj smo imeli predstavitev sob. 
Vsi v naši sobi smo bili prepričani, da je naša predsta-
vitev sobe še kar dobra, vendar se je naše mnenje zelo 
spremenilo, ko smo videli, kaj so pripravili učenci v 
ostalih sobah. Ostali so imeli veliko boljše točke. Moj 
najljubši dogodek dneva pa je bil večerni disko. Vsa-
ka soba je izbrala svoji dve najljubši pesmi, katere so 

potem predvajali po zvočnikih. Zelo smo se zabavali. 
Bilo je že pozno, zato smo se odpravili nazaj v sobe in 
se pripravili za spanje. Ura je bila že deset zvečer, mi 
pa še vedno nismo bili vsi umiti in v pižamah. Napo-
sled smo le zaspali.

Vsa doživetja v smučarski šoli mi bodo za vedno 
ostala v spominu in zelo sem vesel, da nam je, nav-
kljub vsej situaciji v zvezi s korono, le uspelo izpeljati 
to dogodivščino in to celo skoraj celemu razredu.

Žiga Godec, 5. a

Slovenski kulturni praznik

Slovenci 8. februarja praznujemo slovenski kul-
turni praznik. Takrat se spomnimo našega največjega 
slovenskega pesnika Franceta Prešerna, beremo nje-
gove pesmi, si pogledamo posnetek njegovega življe-
nja in prisluhnemo naši državni himni.

V tretjem razredu so učenci razmišljali, kaj pome-
ni beseda kultura. 

Kultura je:
 ko prideš k sosedu na kosilu in se lepo obnašaš, •	
tam ne kričiš in ne packaš;
 da nastopaš na prireditvi, ki jo pride gledat veliko •	
ljudi;
 da si vljuden, prijazen in uporabljaš lepe besede;•	
 ko nekoga srečaš, ga lepo in vljudno pozdraviš in •	
se mu nasmehneš;
 da greš na predstavo in se tam olikano obnašaš, •	
spoštuješ nastopajoče;
 da greš v kulturni dom in si ogledaš prireditev;•	
 ko berem pesmi, ki jih je napisal pesnik France •	
Prešeren;
 ko greš na koncert pevca, ki ti je všeč;•	
 ko se znaš umiriti;•	
 ko nekaj lepega naslikaš;•	
 ko napišeš knjigo, zgodbo ali pesem;•	
 ko napišeš pismo svojemu najljubšemu prijatelju;•	
 da za rojstni dan napišeš voščilo in kaj lepega na-•	
rišeš.

Želimo vam veliko kulturnih dejanj. Pesmi, ples, 
zgodbe, lepe besede, nasmeh, spomin in spoštovanje 
pa naj bodo stalnica v vašem življenju.

Učenci 3. razreda

Šolsko tekmovanje iz znanja
zgodovine

Letošnje tekmovanje iz znanja zgodovine poteka 
na temo »Rimski vsakdan na slovenskih tleh.« Šolske-
ga tekmovanja na OŠ Voličina, ki je potekalo v mese-
cu decembru, se je udeležilo 9 učencev naše šole, in 
sicer 6 učencev in učenk 8. razreda in 3 učenci 9. ra-

AKTUALNO
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zreda. Rezultati naših učencev so zelo dobri, saj je kar 
osmerica naših tekmovalcev za svoje dosežke prejela 
bronasta priznanja. In sicer bodo bronasto priznanje 
prejeli Maks Šešerko in Jure Sirk iz 8. a, Lana Toplak, 
Lina Erman ter Laura Vugrinec iz 8. b. Bronasto pri-
znanje prejmejo tudi učenci 9. razreda, Enej Kram-
berger, Alex Fekonja in Luka Poš Šuman. Maks Šešer-
ko iz 8. razreda in Enej Kramberger iz 9. razreda sta 
se uvrstila tudi na državno tekmovanje, ki bo potekalo 
marca 2022. Čestitke vsem tekmovalcem in prejemni-
kom priznanj za njihove dosežke. 

Dejan Kramberger

Teden pisanja z roko v 1. razredu

Od 17. do 21. januarja je potekal Teden pisanja 
z roko. Pisanje z roko je izvirna človekova spretnost. 
Vsak človek ima svojo pisavo. Ta spretnost se razvija 
samo z vajo. Tudi informacije zapisane z roko se v spo-
minu zadržijo dlje časa. Prvošolci se komaj začenjajo 
učiti pisati, nekaj pa že znajo, svoje ime in priimek. To 
so napisali na svojo obrisano dlan, dlani pa so združili 
na razrednem plakatu.

1. a 

ZIMA, ZIMA BELA

NA STREHI JE SNEG. SINICA KLJUVA PTIČJO 
POGAČO. VRABCI IN SINICE SO V PTIČJI KR-
MILNICI. NA STREHI SE IZ DIMNIKA KADI DIM. 
MAMA IN OTROK GLEDATA SRNO. SRNA JE OB 
KRMIŠČU. OČE Z LOPATO ODMETAVA SNEG. 
NA VEJI SEDI TAŠČICA. SINICA SEDI NA ŠTORU. 
S STREHE VISIJO LEDENE SVEČE. 

MIJA ČUČEK, 1. A

NA STREHI JE SNEG IN TUDI DIMNIK. IZ DI-
MNIKA SE KADI DIM. HIŠA IMA PODSTREŠJE. 
NA VEJI SEDI TAŠČICA. Z BABIČINIH ROK JE 
ODLETEL VRABEC.

MAJA MARUŠIČ, 1. A

NA STREHI JE SNEG. IZ DIMNIKA SE KADI 
DIM. BABICA OPAZUJE PTICE. NA VEJI JE TA-
ŠČICA. MAMICA IN OTROK OPAZUJETA SRNO. 
VRABCI IN SINICE SO V KRMILNICI.

NEŽA KLEMENŠAK, 1. A

ZIMSKO VESELJE

ZAPADEL JE PRVI SNEG. OTROCI SO OD-
ŠLI VEN. ANA JE DELALA SNEŽAKA. LILI SE JE 
DRSALA PO LEDU. LIZA JE DELALA ANGEL-
ČKA. ANŽE SE JE SANKAL PO BREGU. SKUPAJ 
SO SE IMELI LEPO. MAMA JIH JE POVABILA V 
HIŠO. SKUPAJ SO POPILI KAKAV. MAMA JIM JE 
SPEKLA PECIVO. POJEDLI SO GA EN, DVA, TRI. 
»MMM, KAKO JE DOBRO,« JE REKEL OČKA. 

TIANA ČEH, 1. A

ZAPADEL JE SNEG IN LIZA SE JE ŠLA IGRAT 
NA SNEG. POVABILA JE TUDI TIMOTEJA. NA-
REDILA STA SNEŽAKA. AMPAK NISTA IMELA 
GUMBOV, ZATO STA UPORABILA KAMENČKE. 
SNEŽAKU STA NADELA OČI, USTA IN GUMBE. 
NA GLAVO STA MU DALA KLOBUK. OKROG 
VRATU STA MU OVILA ŠAL.

NIKA PŠAJD, 1. A

Na snegu

Eva je imela rojstni dan. Naredila je piškote in 
okrasila sobo. Praznovanje se je začelo ob dveh. Otro-
ci so se igrali na snegu. Žiga in Ema sta se sankala. 
Jana in Jure sta gradila iglu. Nik in Jaka sta na drevo 
obešala ptičjo hrano. Eva in Maks sta delala snežaka. 
Potem so šli v hišo in pojedli piškote. Pozno popoldne 
so se poslovili in odšli domov. 

Ela Vogrin, 2. a

AKTUALNO / LIT. STRANI
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Naše škratje potegavščine

Le kdo ne pozna škrata Kuzmo! Škrata, ki ga je 
ustvarila pisateljica Svetlana Makarovič. Učenci v 3. 
razredu zelo radi sami in skupaj prebiramo njena dela. 
Ker smo se ob knjigi Škrat Kuzma dobi nagrado, na-
smejali ob vseh škratovščinah, ki so jih naredili frizer-
ski, kuhinjski, radijski, tiskarski in zidarski škrat, smo 
se odločili, da se tudi mi v naših mislih spremenimo 
v škratke in ustvarimo nekaj škratovščin. Pa jih pre-
berite.

V čaj bi namesto medu dala pekočo omako. V knji-
žnici bi pomešala knjige. Sestrici bi prerezala dudo. V 
delovni zvezek za matematiko pa bi risala. (Klara B.)

Vzela bi sošolkino rdeče pisalo. Splezala bi na uči-
teljičino mizo, kjer so bili testi. S pisalom bi popravila 
pravilne odgovore. Vsi učenci bi dobili slabe ocene. 
Na brisalcu bi zamenjala pokrovčke in ko bi kdo želel 
pobrisati svojo napako, bi si počečkal zvezek. (Man-
ca)

Moja škratovčina bi bila, da bi vsem učencem za-
menjala jakne in bunde. Namesto bund in jaken bi 
nastavila smeti. Ko bi se učenci hoteli obleči, bi zelo 
smrdeli. (Eva S.)

S sošolcem bi zamenjal torbo. Potem bi vsi razi-
skovali, katera torba je od koga. Pri babici Marici bi 
prilepil vrata z lepilnim trakom, tako da bi se ustra-
šila. Enako škratovščino bi naredil tudi dediju Juretu. 
(Liam)

Odšla bi v knjižnico. Zamenjala bi vse naslove 
knjig. Če bi bil naslov knjige Janko in Metka, bi ga 
zamenjala z naslovom Janko in copati. Zamenjala bi 
tudi avtorje vseh knjig. (Lana)

Jaz bi zamenjala mamine stvari za kuhanje. Zame-
njala bi bratove zvezke, sošolkine torbe, risbe od so-
šolcev. Namesto šampona pa bi v kopalnico nastavila 
lepilo. (Žana)

Jaz bi svoji sestrici namesto kitke naredila vozel iz 

las. Vse igrače bi pometala v koš. V šoli bi vsem zame-
njala peresnice. (Dorina)

Jaz bi pa zamenjal črke in besede v svojem sloven-
skem zvezku. (Matevž)

Zamenjala bi torbe svojih sošolcev. Iz torb bi vzela 
zvezke. Namesto njih bi v torbe dala počečkane liste. 
V peresnice bi jim nastavila sluz. Nato pa bi v torbe 
dodala še drevesne liste. (Gaja)

Sama bi se spremenila v sladolednega škrata. In 
kaj bi naredila? Namesto sladoleda bi delila plastelin. 
Vsi kupci bi bili zelo jezni name. Jaz pa jim ne bi vrni-
la denarja. Ob tem bi se veselo smejala. (Nissa)

Spremenila bi se v majhnega škratka. Ponagajala 
bi prav vsem. Vsem bi se skrivala, se šalila s prijatelji, 
izzivala in »nahecala« prav vse ljudi na svetu. (Sara)

Jaz bi namesto lepila, v posodico vlila šampon. 
Prebarvala bi vsa drevesa, tako da ptice ne bi vedele, 
kje imajo svoja gnezda. Na vsa okna doma bi nekaj 
narisala. Avtomobilom pa bi na parkirišču zamenjala 
registrske tablice. (Anja)

Jaz bi pa zamenjal imena kipov. Zapisal bi napačna 
imena iger in igrač. Narobe bi montiral vrata v hiši. 
(Niko)

Ko bi se odpravil na snemanje dokumentarcev, bi 
na pomoč poklical škrata Kuzmo. V dokumentarcu bi 
škrat Kuzma predstavil svoj škratovščine. Jaz pa bi pri 
predvajanju zamenjal naslove. (Vito)

Še sreča, da se tretješolci niso spremenili v resnič-
ne in prave škrate, kajne!

Učenci 3. razreda

Špela čarovnica

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

LITERARNE STRANI

Benjamin Ferk, 4. a Liani Žnidarič, 1. a Tia Toplak, 4. b Lucija Svenšek, 1. a
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Hanamunamina, hanamunamina, 
Lu spremeni v čašo vina, 
Eva je postala klop, 
Maj pa velik mikroskop. 
Erika spremeni v rumen rog, 
Zojo pa v drog.
Kijala spremeni v kračo, 
Tinkaro pa v rjavo fračo. 

Neža Fras, 4. a

Smučarski skoki v Voličini 

Odpravili smo se smučat na Ruperški breg. 
Ko sem se začel smučati, sem zagledal botra Tea in 

Lana. Prišli so se smučat. Naredili smo skakalnico, da 
bi se igrali smučarske skoke. Prišli smo na vrh hriba. 
Prvi sem se spustil jaz. Skočil sem zelo daleč. To je 
bil za sedaj moj rekord. Potem je skočil Teo. Tudi on 
je skočil daleč, a ne dlje kot jaz. Potem pa je skočil 
še mali bratranec Lan. On si ni upal skočiti na veliki 
skakalnici. Zato smo mu zgradili manjšo. Tudi on je 
skakal daleč. Potem sem ponovno skočil jaz. Malo me 
je zaneslo, zato sem padel. Padel sem zato, ker je bilo 
zelo ledeno. Snel sem smuči in šel na hrib k botru, da 
bi nekaj popil. Boter mi je dal malo vode. Potem je 
bilo boljše. 

Toliko je bila ura, da sem moral domov. Upal sem, 
da bomo skakali še kaj in da bo še zapadel sneg. 

Paskal Rojko, 4. b

Kako je Mina oboževala zimo

»Joj, zakaj ravno danes?« se je slišalo iz Mini-
ne sobe. Zima je in Mina nima rada zime. Težko ji 
je obleči kombinezon in sneg je ves moker, sama pa 
noče biti mokra. »Greva delat snežaka?!« zakliče Erik. 
»Snežaka?« se začudi Mina. »A ti ne veš, kaj je to sne-
žak?« vpraša Erik. »No, ga bom naredil!« Čez nekaj 

časa pridi pred hišo. «Pridem,« mu zakliče Mina. Ko 
se Mina odpravi ven, zagleda lepega snežaka, ki ga je 
naredil Erik. Občuduje ga z odprtimi usti. »Erik, ka... 
ka... kako lepega snežaka si naredil,« zajeclja Mina. 
»Pridi, greva se kepat,« jo povabi Erik. Erik je svoji 
sestri Mini razložil, kako se naredi kepa. Po kepanju je 
Mina vsa vesela dejala: »Obožujem zimo!«

Manca Železnik, 3. a

Prehlad

Sem Dorina in hodim v 3. razred. Danes je po-
nedeljek. Zunaj je mraz in močno piha veter. Danes 
nisem šla v šolo. Sem zelo prehlajena, močno kašljam 
in teče mi iz nosu. Tudi doma se bom pridno učila in 
brala, saj ne želim, da pri učenju zaostanem za svojimi 
sošolci. Poklicala bom sošolko Saro. Povedala mi bo, 
kaj so se učili. Pogledala bom tudi posnetek učiteljice. 
Naredila bom vso nalogo. 

Dorina Sivec, 3. a

Z družino na izlet

V soboto zjutraj smo šli na izlet. Naš prvi cilj je 
bila Ljubljana. 

Na parkirišču smo se ustavili in šli na sprehod. Ko 
smo končali naš sprehod, smo se usedli v avto in se 
počasi odpeljali na drugi cilj. Peljali smo se po Ma-
riboru in sta mami in očim rekla, da smo si zaslužili 
kosilo, zato smo se ustavili v McDonaldsu. Po kosilu 
smo se peljali na obisk k očimovi mami. Tudi tam sem 
nekaj pojedla. Ko so se odrasli pogovarjali in se šalili, 
sem jaz z veseljem pazila na Pio. Potem je očimova 
mama objela Pio in smo šli domov. 

Naše potovanje je bilo tako zabavno, da bi ga še 
kar ponovila. 

Tia Toplak, 4. b

Tija Žnidarič, 4. b Patrik Greifoner, 4. b

Ia
n 

Šk
am

le
c,

 6
. a



stran 9

28. februar 2022STRAN V TUJEM JEZIKU

My name is Jure. My surname is Kapun. I've got 
curly, brown hair. I've got big, black eyes. I'm tall. I'm 
not fat. I'm friendly. My best friend is Lan. He's got 
straight, blond hair. He's got green eyes. He's tall. He's 
happy.

I like watching TV in the morning. I like playing 
computer games in the afternoon. I like playing cards 
in the evening. I like reading comics at night. I don't 
like doing exercises.

I'm from Slovenia. I live in Voličina. A city with 
a carnival in my country is Ptuj. The carnival is in 
February or March every year. At the carnival peo-
ple wear costumes. My favourite carnival costume is 
Kurent.

Jure Kapun, 5. a

My name is Iva. My surname is Cerovšek. I've got 
straight, brown hair. I've got brown eyes. I'm tall. I'm 
young. I'm happy. My best friend is Tjaša. She's got 
long, brown hair. She's got blue eyes. She's tall. She's 
great.

I like eating in the morning. I like playing with my 
brother in the afternoon. I like watching TV in the 
evening. I like to sleep at nihgt. I don't like reading. 

I'm from Slovenia. I live in Selce. The highest mo-
untain in Slovenia is called Triglav. A winter sport in 
my country is ski jumping. For this sport people need 
skis, helmet and warm clothes. My favourite winter 
sport is skiing.

Iva Cerovšek, 5. a

My name is Lija. My surname is Kramberger. I've 
got long, wavy, brown hair. I've got big brown eyes. 
I'm tall. I'm not fat. I'm happy. My best friend is Ela 
Klara. She's got long, wavy, brown hair. She's got bro-
wn eyes. She's tall. She isn't fat. She's happy.

I like watching TV in the morning. I like playing 

computer games in the afternoon. I like playing the 
flute in the evening. I like watching TV at night.

I'm from Slovenia. I live in Voličina. The capital 
city of my country is Ljubljana. I live near Lenart. It's 
a town. It's small and old. It's got a park and a church. 
My favourite city in my country is Maribor.

Lija Kramberger, 5. a

My name is Ela. My surname is Zaveršnik Trojner. 
I've got long, straight, brown hair. I've got big brown 
eyes. I'm thin. I'm not short. I'm happy. My best friend 
is Naja. She's got green eyes. She's short and thin. She 
isn't fat. She is happy. 

I like watching TV in the morning. I like reading 
a book in the afternoon. I like playing board games in 
the evening. I like reading at night. I don't like playing 
frisbee. 

I'm from Slovenia. I live in Voličina. It's a village. 
It's small. It's got a park, a restaurant and a shop. The 
capital city of my country is Ljubljana. My favourite 
town in my country is Portorož.

Ela Zaveršnik Trojner, 5. a

My name is Žiga. My surname is Godec. I've got 
short, straight, blond hair. I've got small, blue eyes. I'm 
short. I'm smart. My best friend is Nejc. He's got short 
straight, blond hair. He's got blue eyes. He's short and 
strong. He isn't fat. He is great. 

I like sleeping in the morning. I love playing video 
games in the afternoon and in the evening. I like slee-
ping at night. I don't like doing exercises. 

I'm from Slovenia. I live in Zavrh. It's an old vil-
lage. It's small. It's got a tower. The capital city of my 
country is Ljubljana. My favourite part of Ljubljana is 
Črnuče.

Žiga Godec, 5. a

Učenci 5. a se predstavijo v angleščini

Ajda Vogrin, 2. a Maša Klevže, 2. a Sara Fluher, 3. a Maja Marušič, 1. a
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Tokrat se vam oglaša najmlajša skupina vrtca, sku-
pina Snežinke. 

Pri nas je vedno zabavno, saj zelo radi raziskujemo, 
plešemo, pojemo, se igramo, ustvarjamo, sestavljamo 
in še veliko zanimivega bi se našlo. Zelo radi tudi te-
lovadimo ob različnih rekvizitih. Všeč so nam žoge. 
In prav o njih se trenutno učimo pesmico. Prav vsak 
dan jo pojemo in ob njej zaplešemo. Ker pa smo zelo 
vedoželjni, pa se preko barvnih žog učimo barve. To 
nam gre že zelo dobro, saj nam pri tem pomaga tudi 
snežak, ki si je samo za nas oblekel suknjič z barvnimi 
gumbi. To pa še ni vse, v gumbih so tako velike luknje, 

da lahko skozi njih vržemo žogo. Ta igra je res zelo 
zabavna. Zanimivo nam je v krogu, kjer prebiramo 
knjige, igramo na ropotuljice, spoznavamo predmete, 
se pogovarjamo in učimo nove besede. 

Zelo zanimivo je tudi, kadar ustvarjamo z našimi 
majhnimi dlanmi. Ta nagajivi čopič nas zelo rad žgeč-
ka po naših dlaneh, kar nam je všeč, zato večkrat na-
stanejo zanimive risbe, ki jih razstavimo v vrtcu. 

Ne smemo pa pozabiti na naše rojstne dneve. Ta-
krat je dan res čudovit, saj se veliko pleše, raja in poje. 
Imamo tudi čisto svojo torto, na kateri pihamo svečko 
ali dve.

NAŠI NAJMLAJŠI

Pestri dnevi pri Snežinkah

Otroci z vzgojiteljicama skupine Snežinke



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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Želva in puran sta šla na dolgo pot

 Pred časi je živela želva. Želva je zelo rada sa-
njarila o potovanju, rada bi šla v džunglo, ker pa na 
potovanje ni hotela iti sama, je za spremstvo prosila 
svojega najboljšega prijatelja, soseda purana. 

 Skupaj sta se dogovorila, da bosta na pot odšla 
čez točno tri dni. Odločila sta se, da bosta s seboj vze-
la naslednje stvari: zemljevid, daljnogled, svinčnik in 
list papirja ter vrv. Tri dni je minilo kot bi mignil in 
tako sta se podala na pot. Sprva nista vedela, v kate-
ro smer bi odšla, zato sta uporabila zemljevid. Izbrala 
sta smer severovzhod in se odpravila. Prispela sta do 
prve postojanke, kjer je bila čarobna votlina. Bila je 
velika in je žarela od magične energije. Naenkrat se 
je za njunima hrbtoma pojavila čarovnica. Zelo ju je 
prestrašila in jima naročila, da morata poiskati ključ, 
ki odpre čarobno votlino, drugače ju bo spremenila 
v kamen. Želva in puran sta se zelo prestrašila in se 
takoj podala iskat ključ.

Začela sta z iskanjem v bližnji okolici, ki ju je prive-
dla do rdeče reke. Nista vedela, kako bi prečkala reko, 
zato sta se obrnila na medveda, ki je počival v bližini. 
Medved jima je podrl nekaj dreves, da sta lahko iz de-
bel naredila splav. Uspešno sta prečkala reko in pot 
ju je prinesla do globoke jame. Nekaj se je svetilo na 
dnu, zato sta uporabila daljnogled in pogledala, kaj se 
sveti. V temi se je svetil ključ. Iz torbe sta vzela vrv in 
jo privezala na želvo. Puran je počasi spustil želvo v 
jamo, da bi dosegla ključ. A šment, vrv se je strgala 
in želva je padla v jamo. Puran je na pomoč poklical 
štrokljo, ki jo je videl na nebu. Takoj mu je priskoči-
la na pomoč in odletela v jamo, iz katere je potegnila 
želvo ter ključ. Puran in želva sta se zahvalila štorklji 
in se odpravila nazaj do čarobne votline. 

Spet sta prispela do rdeče reke, kjer ju je čakal 
spav. Podala sta se nanj in začela veslati. Naenkrat ju 
je močno streslo. Pogledovala sta okrog – kaj bi to lah-
ko bilo. Nad sabo sta zagledala čarovnico, ki je mahala 
s čarobno paličico in streljala strele. Ugotovila sta, da 
jima hoče vzeti ključ in ju spremeniti v kamen. Hitro 
sta veslala in prispela do nabrežja. Želva je vzela ključ 

ter nevede zamahnila z njim, nakar je iz njega poletela 
strela in zadela čarovnico. Ta je padla v reko, ki jo je 
odnesla navzdol. Želva in puran sta bila vesela, da sta 
se rešila čarovnice, ki jima je hotela škodovati. 

Začela sta hoditi proti čarobni votlini, a kar hitro 
sta ugotovila, da sta zašla s poti. Iz drevesa je padel 
lešnik in ju prestrašil. Ozrla sta se po drevesu in videla 
veverico, ki ju je pozorno gledala. Pokazala sta ji, naj 
pride dol in jo prosila za pomoč. Veverica jima je po-
magala priti do votline in zahvalila sta se tako, da sta 
ji poiskala lešnike.

 Končno sta prišla do čarobne votline. Odločila 
sta se, da bosa preizkusila, kakšno moč ima votlina. V 
odprtino sta vtaknila ključ in vrata so se odprla. Za-
gledala sta džunglo, prav takšno, ki jo je želva hotela 
videti. Zaprla sta vrata ter si zamislila drugo lokacijo 
in prav ta se jima je prikazala, ko sta ponovno odprla 
vrata. Ključa sta bila zelo vesela, saj sta si lahko brez 
težav ogledala cel svet. In tako se je njuna dolga pot čez 
tri leta končala. Ključ pa sta skrila ponovno v jamo, v 
kateri sta ga našla. Kdo ve, mogoče se še vedno tam 
skriva in čaka na nekoga, ki ga bo uporabil.

Vid Ploj, 4. a

Nika Poštrak, 1. 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.
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