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Zeliščarji 1. razreda

Prvo zeliščarsko srečanje so najmlajši zeliščarji 
preživeli skupaj z zeliščarko Marijo. Spoznali so škra-
ta Zdravilka in njegovo domovanje v zeliščnem vrtu. 
Marija jim je skuhala Zdravilkov čaj, ki je bil pripra-
vljen iz jabolka, drnulj in materine dušice. Ob čaju 
so zeliščarji pripovedovali o rastlinah in o delu, ki ga 
opravljajo doma. Imeli so se lepo. 

1. razred

Zeliščarji poročajo

Zeliščarji tretjega razreda so poskrbeli za zeliščno 
gredico pred šolo. Ob njenem urejanju so uživali. Že-
lijo si, da bi bila gredica še naprej dom in zavetišče 
živali in ne odlagališče papirčkov.

3. razred

Svetovni dan hrane

Organizacija Združenih narodov za prehrano in 
kmetijstvo v Rimu, je 16. oktober razglasila za sve-
tovni dan hrane. Tema letošnjega svetovnega dneva 
hrane je: »Nikogar ne puščamo ob strani: boljša proi-
zvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življe-
nje.« V kontekstu prehranske in energetske draginje 
in podnebnih sprememb je ključnega pomena trajno-
stna pridelava in povečanje samooskrbe. Hrana mora 
postati osnovna dobrina vsakega posameznika, niko-
gar ne smemo pustiti ob strani. Zato mora vsak od nas 
z njo ravnati spoštljivo. Vsega tega se zavedamo pri 
izbirnem predmetu sodobna priprava hrane. Učen-

cem približamo sezonsko pripravo hrane, kako živila 
pripraviti za zimo in jih v celoti porabiti. Pri predmetu 
smo pripravljali marmelado iz buče, jurke in aronije. 
Za ozimnico smo pripravili domačo vegeto. Lotili pa 
smo se priprave testenin, ki smo jih poimenovali tris: 
jajčne testenine, testenine s peteršiljem in testenine s 
paradižnikom.

Petra Šuman

V sredini oktobra vsako leto praznujemo svetovni 
dan hrane. Ljudje hrano potrebujemo za preživetje. 
Nekateri imajo hrane na pretek, spet drugi so lačni. 
Kot sem prej dejal, za tiste, ki je nimajo, hrana pomeni 
preživetje, za nekatere ostale pa užitek. Vedno večja 
težava je dostop in razpoložljivost hrane. Mislim, da 
bo še več ljudi imelo težave s hrano zaradi gospodar-
skih težav, s katerimi se soočamo zadnje čase. Hrano 
moramo spoštovati in se z njo ne igrati, saj s tem izra-
žamo spoštovanje do tistih, ki je nimajo. Mislim, da je 
hrana pomemben del našega življenja. Za konec pa še 
kot pravi slogan svetovnega dneva hrane: »Naj nihče 
ne ostane lačen«.

Tjaž Hadžiselimović, 9. a

16. oktobra se vsako leto in prav tako tudi letošnje 
leto po celem svetu odvija dan hrane. Zaradi različnih 
situacij po svetu, se hrana draži. Nekateri si je zaradi 
finančnih težav ne morejo privoščiti. Kljub temu bi 
vsi ljudje morali imeti hrano, saj je to ena človekovih 
osnovnih potreb. Hrane ne cenimo, kot bi jo morali 
in to je ključen problem pri tem, da se ljudje po svetu 
vsak dan soočajo z lakoto. Če bi se vsi zavzeli za njih 
in se potrudili varčevati s hrano bi ogromno ljudem 
omogočili dostop do hrane in jim pomagali do bolj-
šega življenja. 

Mija Marušič, 9. a 

Ljudje po vsem svetu obeležujemo dan hrane vsa-
ko leto 16. oktobra. Dandanes, ko je hrane na pre-
tek, je ne cenimo dovolj. Večina ljudi z njo ne ravna 
primerno. Povečuje se količina odpadne hrane, ki se 
jo zavrže. Nekateri ljudje je imajo preveč, spet dru-
gi pa stradajo. Hrana je zelo pomembna za nas, saj je 
osnovna življenjska potreba. Ko jo zaužijemo, dobimo 
energijo, ki jo potrebujemo. 

Neža Štruc, 9. a
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Svetovni dan boja proti revščini

Revščina je razširjena v vseh državah sveta in ne 
pomeni samo pomanjkanje osnovnih človekovih do-
brin, temveč ima precej širši obseg, ki je rezultat ve-
dno večje neenakosti in družbene razdeljenosti. 

Podatki kažejo, da se v EU delež tistih, ki jih pre-
tira revščina ali socialna izključenost, znižuje, vendar 
pa v teh razmerah še vedno živi 113 milijonov ljudi. V 
Sloveniji sta leta 2017 revščina in socialna izključenost 
ogrožali 345.000 prebivalcev oz. 17 % prebivalstva. 

Pandemija je v revščino skupno popeljala med 143 
in 163 milijonov ljudi, največ iz Južne Azije. Skupna 
blagajna v skoraj vseh gospodarstvih se je v letih 2020, 
2021 močno zmanjšala, saj se gospodarska obreme-
nitev pandemije čuti v celotni porazdelitvi dohodka. 
Covid-19 je najhujši obrat na poti k cilju globalnega 
zmanjšanja revščine v zadnjih treh desetletjih. 

In kaj lahko proti revščini storimo sami? Najpre-
prostejši način za izkoreninjenje revščine so doniranje 
organizacijam in podpiranje programov, ki se osre-
dotočajo na odpravo revščine ter zahtevanje spreje-
ma ukrepov s strani vlade. Potrudimo se lahko tudi 
zmanjšati količino odpadne hrane in podariti še upo-
rabne stvari, namesto da jih vržemo v koš. 

Lana Toplak, 9. b

Ob svetovnem dnevu boja proti 
revščini

Revščina je družbeni problem, ki je prisoten v vseh 
delih sveta, tudi v bogatih in visoko razvitih družbah. 
Slovenija ni izjema. Zaradi revščine in z njo povezane 
lakote, brezdomstvo in bolezni vsak dan umira na de-
set tisoče ljudi. Zato 17. oktober velja za mednarodni 
dan za odpravo revščine. 

Razglasila ga je Generalna skupščina Združenih 
narodov leta 1992, s tem opozarja na problem revšči-
ne po svetu in spodbuja aktivnosti za njeno zmanj-
šanje. Razglasili so ga v spomin na 17. oktober leta 
1987, ko se je na trgu v Parizu zbralo več kot sto tisoč 
ljudi, da bi opozorili na žrtve skrajne revščine, nasilja 
in lakote. Od takrat dalje se vsako leto na istem kraju 
17. oktobra zbere veliko ljudi, da bi izrazili solidarnost 
z revnimi in obnovili svoje zaveze. 

Vzrokov za nastanek revščine je veliko, npr. izguba 
službe, upokojitev, nizki dohodki, razpad družine in 
podobno. Najbolj ogroža starejše ljudi, ženske, otroke, 
kronične bolnike, invalide, begunce, priseljene ljudi z 
nizko izobrazbo, brezposelne ipd.

Poznamo relativno in absolutno revščino. Abso-
lutna se meri glede na sredstva za preživetje. Pomeni 
pomankanje osnovnih dobrin, ki so nujno potrebne 
za zadovoljitev minimalnih potreb. Relativna revščina 
pa je, ko si zaradi nizkega dohodka ljudje ne morejo 

privoščiti načina življenja, ki je običajen za družbo, v 
kateri živijo. V Sloveniji je leta 2019 z dohodkom niž-
jim od praga tveganja revščine živelo 12 % ali 243.000 
ljudi. 

Po svetu imamo več humanitarnih organizacij, 
ki se zavedajo tega problema in pomagajo revnejšim 
prebivalcem. To so npr. Karitas, Rdeči križ, Unicef, 
Unesco ... 

Neja Ornik, 9. b

Podjetniški krožek 

Na šoli je v šolskem letu 2022/2023 na voljo pod-
jetniški krožek, pri katerem učenci zadnje triade na 
zanimiv in enostaven način spoznajo in se seznanijo 
s podjetništvom. V majhnih skupinah si izberejo svo-
jo podjetniško idejo, raziščejo obstoječo konkurenco 
ter poskušajo najti nekaj, v čem so edinstveni. Ko je 
poslovna ideja definirana, razmislijo, kdo so njihovi 
kupci in po katerih kanalih ter ciljni skupini ponuditi 
svoje izdelke. 

Udeleženci krožka se v manjšem obsegu seznani-
jo tudi s tem, kako predvideti stroške in kako izdelku 
določiti ceno. Na osnovi spoznanj ob delu na svoji po-
slovni ideji učenci izdelajo mini poslovni načrt. 

Pri krožku se izkaže otroška kreativnost, učenci 
dobijo občutek za skupinsko reševanje problemov in 
iskanje soglasja ter spoznajo tehnike iskanja poslovne 
priložnosti. 

Janja Horvat, mentorica



stran 5

28. oktober 2022LITERARNE STRANI

V AVTOBUSU

MAMA IN SIN STA SEDELA V AVTOBUSU. 
ZRAVEN JE STALA STAREJŠA GOSPA. MAMA JE 
REKLA SINU, NAJ VSTANE IN ODSTOPI PRO-
STOR GOSPE. GOSPA JE BILA ZELO VESELA. 
AVTOBUS JE NENADOMA USTAVIL, SAJ JE ČEZ 
CESTO TEKEL PES. POTNIKI SO SE MOČNO PRE-
STRAŠILI. SIN SE JE UDARIL V GLAVO. MAMA 
GA JE ODPELJALA K ZDRAVNIKU. ZDRAVNIK JE 
REKEL, DA JE VSE V REDU.

GAL JUG, 2. A

VARNO V PROMETU

MAJA JE ŠLA V ŠOLO. SEDLA JE V AVTO. 
MAMA JE REKLA, DA SE MORA PRIPASATI. KO 
SO SE ZAČELI PELJATI, JIM JE DRUGI AVTO 
VZEL PREDNOST. SKORAJ SO SE ZALETELI. 
MAMA JE VPRAŠALA, ČE SO VSI V REDU. MAJA 
JE REKLA DA. MED VOŽNJO JE PILA IN SE PO-
LILA Z VODO. A TAKŠNA NE MORE ITI V ŠOLO. 
DOMOV SE JE ŠLA PREOBLEČ. PO POUKU STA 
MAJA IN LAN ŠLA NA IGRIŠČE. MAJA JE MED 
POTJO GLEDALA V TELEFON, POTEM SE JE ZA-
LETELA V GRM. LAN JI JE REKEL, DA MED HOJO 
NE SME GLEDATI V TELEFON.

MIA HEGEDIČ, 2. A

NA CESTI

DEČEK SEDI ZRAVEN SVOJE MAME. V AV-
TOBUS JE VSTOPILA STAREJŠA GOSPA. TEJ GO-
SPE JE DEČEK PONUDIL SVOJ SEDEŽ. GOSPA JE 
SEDLA, DEČEK PA JE STAL. NENADOMA JE ČEZ 
CESTO PRITEKEL PES. DEČEK JE PADEL, VEN-

DAR SE NI POŠKODOVAL. VOZNIK JE NADALJE-
VAL VOŽNJO IN USTAVIL NA POSTAJI. MAMA 
IN DEČEK STA IZTOPILA.

NERDŽIVANA HAJRIZI, 2. A

Ajda in gozd 

Bila je jesen. Otroci so bili v vrtcih in šolah. 
Ajdina učiteljica je otrokom govorila o gozdu. Na-

slednjo uro so si učenci ogledali film o gozdu. Ajdi je 
bil zelo všeč. Raziskovala je o gozdu. Brala je knjige 
in brskala po spletu. Naslednji dan je odšla v gozd. 
Naletela je na gozdarja Franca. Pokazal ji je različne 
rastline. Odločila se je, da bo naredila plakat. Risala je 
s flomastri in z vodenimi barvami. Pri tem jo je opa-
zoval njen mlajši bratec Jure.

Ko je bila v šoli, je plakat obesila na tablo. Potem 
je začela pripovedovati. Učenci in učenke so osupnili. 
Vsem je bilo všeč.

Ava Čuček, 3. a

V gozdu 

Na jesenski dan so se otroci učili v učilnici o goz-
du. Drugo uro jim je učiteljica Simona pokazala film 
o gozdu. 

Doma je Ana šla po spletu poiskat podatke, da čim 
več izve o gozdu. Tudi v različnih knjigah je Ana po-
brskala. Naslednji dan je šla v gozd. V gozdu je srečala 
gozdarja Franca. Pokazal ji je različna drevesa. Doma 
je izdelala plakat. Risala je z vodenimi barvicami in s 
flomastri. Pri tem jo je opazoval mlajši bratec Jure. 

Naslednji dan je v šoli pripovedovala o gozdu. 
Učiteljica je bila navdušena. 

Žanet Ornik, 3. a

Lucija Sivec, 7. a Klara Sužnik, 5. a Mia Lepenik, 7. a
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Misli o šoli

V šoli je skrit zemljevid do zaklada znanja.•	
Šola nas nauči, da si upamo početi različne podvi-•	
ge. V šoli smo lahko vsi pogumni.
Veseli smo, da lahko znanje nabiramo v šoli.•	
Ko sem postala prvošolka, me je bilo šole strah. •	
Kmalu sem s pomočjo učiteljev, sošolcev in starej-
ših šolarjev ugotovila, da je šola zabavna in prav 
nič strašna.
V šoli si nabereš veliko spominov.•	
V šoli majhni postanejo veliki.•	
V šoli dobiš veliko novega znanja in prijateljev.•	
Šola ni samo učenje, je tudi zabava. •	
Brez učenja v šoli, ni znanja.•	
Šola je hiša polna znanj in otroških glasov.•	
 

Ko smo mali šolarji, 
veliko se igramo, 
radi se imamo, 
radi se učimo 
in kaj novega storimo.

Ko smo malo večji šolarji,
veliko klepetamo
in se malo manj igramo.
Že kmalu bomo starejši 
in seveda tudi pametnejši.
Takrat bomo našo šolo zapustili 
in se od nje poslovili.

Učenci 3. a

Teta na obisku pri malem
povodnem možu 

Teta je prišla na obisk k malemu povodnemu 
možu. Vstopila je v hišo. Šla je pogledat malega povo-

dnega moža. Prinesla mu je igračo in odejo. Povodno 
ženo je vprašala, če lahko dobi kavo. Povodna žena ji 
jo je skuhala. Dopoldne so se tako vsi zbrali in skupaj 
pogledali film. Zraven filma so zaspali. Ko so se zbudi-
li, je mama malega povodnega moža šla kuhat kosilo. 
Pojedli so kosilo. Po kosilu so šli na sprehod. Ko so se 
sprehajali, so videli majhne ribice. Ko so prišli domov, 
so pojedli sladico. Potem je teta morala domov, zato se 
je od vseh poslovila.

Emma Korošak, Neja Vogrin, 3. a

Dnevnik malega povodnega moža 

Bil je lep dan in zato sem šel ven na igrala. Tam 
sem srečal povodno dekle z imenom Elizabeta. Tako 
všeč mi je bila. Vprašal sem jo, če bi bila moje dekle. 
Tiho mi je rekla: »Da.« Bil sem najbolj vesel mali po-
vodni mož v celem vodnem kraljestvu. Takoj sem ji 
povedal, da sem vanjo zaljubljen. Upam, da se bova 
nekoč poročila.

Mila Manasijević, Filip Teodor Črešnar,
Gaja Mlinarič, 3. a

Dogodivščina malega povodnega 
moža: Povodni mož na suhem

Družina Plavalko, družina malega povodnega 
moža, je šla na počitnice. Kovčke so imeli do vrha 
naložene. Na počitnice so šli prvič. Njihovi kovčki so 
bili v prikolici. Prikolico je vlekel njihov oče, povo-
dni mož. Ko so prišli na poti do stojnic, so kupili ribe. 
Ribe so pojedli pri morju. Potem je naenkrat iz morja 
prišel morski pes. Ugrabil je mamo in malega povo-
dnega moža. Žalostni oče je ostal sam. Šel je za mor-
skim psom. Morski pes je odplaval v globok ocean. 
Povodni mož pa za njim. Mali povodni mož je padel 

LITERARNE STRANI

Lana Rupnik, 7. a Lia Lucia Kmetič, 8. a Merjema Ašćerić, 8. b
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z morskega psa. Oče ga je hitro pobral. Izgubljeno sta 
odplavala na kopno. Na srečo se je tudi mama rešila 
in se jima je pridružila. Na kopnem so šli na sladoled. 
Ko so pojedli, so šli kar domov. Mama je rekal, da je 
bil to zelo naporen dan. Mali povodni mož je zaspal 
v očetovem naročju. Tudi mama je bila zaspana, a je 
morala najprej priti do doma.

Žana Simonič, Tinej Ribič, Maša Klevže, 3. a

Pesem o malem povodnem možu 

Mali povodni mož
je prišel na svet.

Vsi so ga bili veseli,
 zato so k njemu poleteli.

Hitro so mu pesmico zapeli
in močno so ga objeli.

Novo igračko so mu pokazali
ter se ob tem razjokali.

Blaž Murko, Aljaž Kocbek, Gaj Kurnik, 3. a

Pesem o Mišku Razgrajaču

Ko k njemu stopi policaj,
se važni Miško Razgrajač
topi kot sladoled
in ostane brez besed.
Zdaj ga je strah,
in se mu iz strehe dviga prah.
Policaj okrega ga grdo,
Miško Razgrajač več ne bo.
Miška je zelo sram,
zato se skrije za drevo polno banan.
Miško kazen je dobil,
zraven se je zelo potil.
Zdaj Miško čisti mesto,
in popravlja cesto.

To ga je izučilo,
zdaj se vozi milo.

Liza Stergar, 5. b

Ko k njemu stopi policaj,
se važni Miško Razgrajač
požene kot dirkač.
Guma se mu je spraznila,
ga na cedilu je postila.
Policaj ga je dobil in
s kaznijo ga naprej spustil.
A Miško Razgrajač ne uboga,
s hitrostjo je odhitel in
v zapor priletel.

Tia Toplak, 5. b

Ko k njemu stopi policaj,
se važni Miško Razgrajač,
odpelje kot strahopetni dirkač.
Ko Miško gas drži,
ga policaj lovi.
Ko policaj se zapodi,
se Miško skrije in gorivo popije.
Ko Miško pride nazaj na cesto,
vse postane zopet pestro.
Če policaj ga ulovi,
Miško v zapor leti.

Pablo Kapun, 5. b

Na leteči dogodivščini

Nekega popoldneva, ko sem sedela na postelji, 
sem skozi okno videla preprogo, a ne navadno, am-
pak letečo! Seveda sem od radovednosti odprla celo-
tno okno in poskusila, če je preproga trdna in ko sem 
ugotovila, da je, sem brez pameti skočila nanjo. 

Preproga se je takoj zagnala v zrak med oblake. 
A naenkrat je preproga začela govoriti! Vprašala me 
je, če imam posebno pot, kamor hočem iti. Za nekaj 
sekund nisem morala odgovoriti! Ko sem zbrala do-
volj moči, sem s presenečenim glasom odgovorila, da 

LITERARNE STRANI
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imam željo, kam hočem iti, in sicer v čudežno deželo! 
To idejo sem dobila iz knjige, katero sem brala. Pre-
proga me je z veseljem odpeljala v čudežno deželo in 
tako se je začela moja leteča dogodivščina. Leteli sva 
in leteli ter končno prispeli! 

Preproga me je odložila na čudoviti zeleni jasi. 
Brez da bi pomislila sem se poslovila in preproge ni 
bilo več. Ko je preproga odletela, sem komaj ugotovi-
la, kaj sem naredila. Nisem vedela, kje sem, kam naj 
grem in koliko časa še imam do noči. Poleg jase je bila 
majhna pot, ampak ni imela konca. Pogledala sem 
vsepovsod. Skoraj sem obupala, a medtem ko sem 
sedela pod drevesom, sem opazila nekaj zelenega. Iz 
radovednosti sem odšla pogledati, kaj je bilo. Pripe-
ljalo me je do čudovitega starega drevesa. Tam je bil 
nekakšen čuden svetlo moder portal. Noč se je delala 
in nisem hotela ostati v mrzlem temnem gozdu. Zato 
sem samo skočila v portal. 

Zgodilo se je nekaj nenavadnega! Zbudila sem se 
v svoji postelji z budilko, ki ni in ni nehala zvoniti! Še 
vedno ne vem, ali so to bile sanje ali realnost.

Eva Daks, 5. a

Cencelj pripoveduje

Bil sem sirota. Delal in živel sem pri bogatem kme-
tu. Imel sem belo kožo, bele lasje, bele obrvi in imel 
sem belo hodno obleko, ki je bila bela, kadar je bila 
oprana. Bil sem majhen. V šoli smo imeli navado, da 
smo si dajali vzdevke. Ampak jaz nisem maral svojega 
vzdevka. Saj so me vsi klicali Potolčeni Kramoh. 

Beseda kramoh naj bi pomenila nekaj, kar bi ute-
gnilo biti v zvezi s hudobnim duhom. Potolčeni pa z 
mojo malo zgrbljeno postavo. Če me je kdo poklical 
Potolčeni kramoh, sem bil zelo hud, vendar v sebi sem 
čutil žalost. Ta vzdevek me je prizadel, vendar se ni-
sem pustil in sem vse nabutal. Vsi močnejši naspro-
tniki so se bali mene, edino Prežiha sem se bal jaz.

Kadar smo se igrali piške in jastreb, sem jaz bil 
jastreb. Spomnim se, ko sem bil jaz jastreb. Prežiha 
sem lovil ob potočku, ki je tekel med jelševjem. Bila 
sva oddaljena od drugih tovarišev. Prežih je imel dol-

ge noge, zato je lažje preskočil potok, jaz pa ga nisem 
mogel, zato sem štrbunknil v vodo. Prežih se je za-
smejal in zakričal: »Potolčeni kramoh!« Takrat sem se 
skril za jelšo, ker sem čutil bolečino. Občepel sem za 
jelšo, dokler ga ni zaskrbelo. Nekajkrat me je spraše-
val, kaj mi je, jaz pa sem molčal. Odgovoril sem mu s 
trpkim glasom: »Zakaj me tudi ti zmerjaš za Potolče-
nega kramoha?« Tedaj je prepoznal svojo napako in 
dejal je: »Cencelj, nikoli več ti ne bom tako rekel.«

Ko sva si zaupala, sva postala prijatelja. Bil sem 
presrečen. Varoval me je pred drugimi in bil je moj 
zaveznik. 

Lina Sekol, 7. a
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Learning languages is important 

I am Zoja, I'm twelve years old. I live in Gradenšak 
with my family. My favourite number is three and my 
favourite animal is a dog. I like nature, animals, music 
and sports. 

I think English is important because we can talk 
to people who live in other countries. We have the 
subject English in school, too. I am happy because 
we can learn English. In old times, they did not have 
English in school. My Grandma does not understand 
English and sometimes she cannot understand things 
on computer.

It is good that we know English because we can 
talk to other people who live in other countries. If we 
know English, we can understand things on compu-
ter. If you go on holidays to Europe, it is well if you 
know German. If you work in a restaurant, a café or in 
an international company, you need to know English 
because you need to talk to people, who come and vi-
sit a city and a county. Some movies and books are in 
English and if you know English, you can read these 
books and watch these movies. If you have relatives in 
other countries, you can talk to them in English.

English is fun. If we know English, we can do many 
things easier. I am happy to know English.

Zoja Mlinarič, 7. a

Languages are important

I am Lina and I am 12 years old. I am from Slove-
nia and I live in Selce. I go to school in Voličina. I am 
in 7th grade now. I have a cat and I love to play with 
her. My favourite colours are blue and purple and I 
like to draw, too.

I learn a language at school. This is English. In my 
country, we speak Slovenian language. I think that le-
arning languages is very good. For example, if you go 
to travel to Vienna it is very good to know German 
language. However, if you do not know German lan-
guage it is nothing wrong. You can use English langu-
age. If you go to a restaurant, a waiter needs to know 
English language, too. This is because Vienna is a big 
city and it has many people from other countries.

Knowing different languages is important if you 
want to watch some movies in other languages or if 
you want to have modern applications, for example 
YouTube where you can watch many videos that are 
in English, German and Spanish.

It is good to know some languages if you have a 
family from other country, that you can talk to them. 
On the other hand, if you want to read books. I really 
recommend learning some languages.

Lina Sekol 7. a
 

My day

I live in Voličina. My favourite books are Calvin 
and Hobbes and Dog man. I live in a house. I love my 
father Aljaž and mom Lidija. My favourite precious 
stone is emerald. My favourite colours are black and 
green. My favourite planet is Saturn. My best friend 
is Žiga. He is eleven years old. His favourite colour 
is purple. My milkshake has bananas, oatmeal, Oreo 
cookies and milk.

I get up at seven o'clock and then I get dressed 
at half past seven. After I dressed, I have breakfast. 
I go to school at half past eight. I have a snack at ten 
o’clock. I have lunch at twelve o’clock. I go home at 
two o'clock.

At home, I do my homework and practice accordi-
on, later I play video games. At eight o'clock, I have a 
shower. At quarter past eight, I brush my teeth. At half 
past eight, I go to bed.

Have a nice day, too!
Jure Kapun, 6. a

My day

I wake up at seven o’clock and get up at quarter 
past seven. After I get up, I rush to the bathroom. I 
usually eat some cereals for breakfast. However, when 
I am lucky, my mom makes better breakfast for me.

I usually go to school with my bike because it is 
more entertaining. When I come to school, I usually 
forget where to go and sometimes come late to clas-
ses. I only have a few friends but they are enough. 
My favourite classes are Maths and English, because 
I know many of these things. We have snack at 10 
o’clock. I always sit with my friends. After snack time 
we usually have lessons in small groups, but I do not 
like that because my friends are not in the same group 
as I am. When we have lunch, then I can sit with my 
friends again. When I come home, I need to do my 
homework and clean the washing machine. After I do 
my homework and chores, I play with my family. So-
metimes we visit our grandpa. Sometimes I go to the 
forest to find some mushrooms with my other gran-
dpa. After that I play a little bit of video games, wash 
my teeth, face and go to sleep. 

This is my day and it is not always the same. I re-
ally enjoy these days but I still like holidays more. I 
really like to hang out with my friends. My favourite 
day is Friday because we have lots of sport. 

Tilen Poštrak, 6. a 
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NAŠI NAJMLAJŠI

Utrinki smo najstarejša skupina vrtca v Voličini. 
Novo šolsko leto smo začeli zelo zabavno. Večkrat 

se odpravimo v gozd, kjer imamo veliko raziskovalne-
ga dela. V njem najdemo veliko stvari, ki so odlične 
za igranje in raziskovanje. Nabiramo jesenske plodo-
ve, se igramo z jesenskim listjem, drevesnimi vejami, 
raziskujemo gozdna tla. Ta material si odnesemo v 
igralnico in si iz njega izdelamo jesensko dekoracijo. 
Ker je jesen čas za pripravo ozimnice, smo si tudi mi 
pripravili jabolčno marmelado. Mmmmm, kako zelo 
je dišalo po naši igralnici. Vmes se je slišalo deklama-
cijo Marmelada od Anje Štefan. Ker so se otroci v ku-
hanju odrezali zelo dobro, smo si pripravili še jabolčni 

štrudl. Tudi ta je bil odličen in kot nalašč za sladico 
po kosilu. 

V prvem tednu meseca oktobra smo se veselili te-
dna otroka. Letos je potekal pod motom »Skupaj se 
imamo dobro«. V tem tednu so nas obiskali gasilci 
PGD Voličina, pravljičarka Aleksandra, lutkovna sku-
pina Maks iz vrtca Voličina, pripravili smo si kino ter 
zabavo v pižamah. V popoldanskem času smo pripra-
vili jesenske delavnice za starše in otroke. Bilo je res 
enkratno in nepozabno. Obiskal nas je tudi policist, ki 
nam je pokazal vso opremo in nas poučil o pravilih, 
kadar smo v prometu. 

Skupaj se imamo res dobro, čisto vsak dan! 

Skupina Utrinki uživa v jeseni

Otroci z vgojiteljicama skupine Utrinki



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

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

 

 

 

  

 

 

Matej Poštrak s.p. 
www.sivid.si     www.jepson.si     041-818-293 

      
 Orodje za obdelavo kovin          Led - razsvetljava 

 

SI - LED 

...ker znamo, hočemo in zmoremo. ...ker znamo, hočemo in zmoremo....ker znamo, hočemo in zmoremo.

      znam za več   
Več znanja z vadnicami Več znanja z 

interaktivnimi 
vadnicami.

www.znamzavec.si | 080 19 22

DN191178-Oglas Šolarček-ZZV.indd   1 24/10/2019   12:19

PROSTOR ZA
VAŠ OGLAS

GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO

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

tel.: 041 650 488, 031 650 488

www.najemtiskalnika.si

KO JE NAJEM CENEJŠI
OD NAKUPA TISKALNIKA

041 630 496

NAJEM BARVNIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV

www.plinarna-maribor.si



Galerija likovnih izdelkov

Anže Bezjak, 2. a Matic Kunstič, 7. a

Avrelija Sužnik, 6. a Maja Daks, 8. 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 2022/23 vpisanih 223 
učencev v 13 oddelkih, od tega se 2 učenca izobražujeta na domu. Organizirane imamo 4 skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 68 ur na 
teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 95 otrok, ki so razporejeni v 6 skupin.

V letu 2022 smo praznovali 265-letnico organiziranega šolstva in 120-letnico šolske zgradbe v Voličini. V letu jubilejev sta se zgodili dve pomembni 
zadevi. Šola je bila energetsko sanirana, zato smo v kurilni sezoni 2022/23 šolske prostore, telovadnico in vrtec v Voličini začeli ogrevati s pomočjo 
geotermalnih sond. Na šolski telovadnici se je uredila nova fasada, zamenjala so se vsa okna in energetsko zelo potratni reflektorji z veliko bolj varč-
nimi LED reflektorji. Tudi v vrtcu in šoli so se zamenjala vsa svetila. OŠ Voličina je izdala zbornik Okno v svet 3.

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Neža Kuhar, Vita Munda in Neja Ditner, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih stra-
ni: Vesna Denjo, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Zaposleni na OŠ Voličina se bomo tudi v šolskem letu 2022/23 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

GOSTIŠČE & MOTEL


