
Učenci 1. a razreda OŠ Voličina

3 Ob začetku šolskega leta 7 Moje počitnice
4 Obisk treh predstavnic 9 Prvi dnevi v vrtcu
5 Intervju s čistilko Stanko Strmčnik 10 Križanka

Učenci 1. a razreda so: v prvi vrsti na tleh sedijo Tadej Tkalec, Ines Ulbl, Domen Leš, Zala Jug, Bojan 
Krajnc, Laura Zorec, Bojan Dvoršak in Kaja Bela. V drugi vrsti sedijo: Samanta Simonič, Nika Golob, 
Aleš Vrabl, Tina Goznik, Sara Korošec, Jure Recek, Aljaž Roškar, Sara Vogrin in Tinkara Sternad. V 
tretji vrsti stojijo: učiteljica Regina Harl, Doroteja Šilec Perko, Nejc Kurnik, Tim Horvat, Alen Preložnik, 
Amadeja Brus, Martina Ornik, Špela Slanič, Jan Rojko in vzgojiteljica Jerica Ulbl.

30. september 2005, letnik VII
št. 68, naklada 300 izvodov





stran 3

30. september 2005AKTUALNO

Ob začetku šolskega leta

Pred vami je prva številka šolskega glasila 
Šolarček v šolskem letu 2005/06. V šolsko leto, ki 
je pred nami, smo že precej zakorakali, zato vam 
spoštovani starši, dragi učenci in sponzorji ter 
vsi drugi, ki sodelujete s šolo, želimo posredovati 
nekaj pomembnih podatkov, ki vam jih nismo 
posredovali v Šolskem utripu ali kako drugače.

Na začetku se želim zahvaliti vsem staršem 
donatorjem in sponzorjem osnovne šole, da 
lahko tudi v tem letu izdajamo šolsko glasilo 
oziroma zbiramo sredstva za nakup novih učnih 
pripomočkov in učil, da se bo pouk izvajal na 
kvalitetnejši ravni. Kot je razvidno iz ovojnice 
Šolarčka, ki bo v celem šolskem letu enaka, smo 
tudi letos pridobili nekaj novih sponzorjev, ki 
zaupajo naši ideji šolskega sklada, prav tako pa 
letos prvič sodelujejo starši, ki imajo otroke v 
vrtcu Selce in Voličina.

Prvega septembra smo v 1. razred vpisali 25 
novih učencev, tako imamo na začetku tega 
šolskega leta v 12 oddelkih 224 učencev. V dveh 
oddelkih vrtca pa 48 otrok.

Ob tej priložnosti mi je v veselje zapisati, da so 
starši otrok v vrtcu Selce na podlagi razgovora 
na roditeljskem sestanku o daljši odprtosti vrtca 
sprejeli sklep, da bodo vsak mesec zato, da bo 
vrtec odprt 1,5 ure, več kot je predvideno s 
programom, torej skupno 10,5 ur od 5.30 zjutraj 
do 16.00 ure popoldan, prispevali 1.500,00 SIT 
za otroka. Ob tem je pomembno poudariti, da so 
bili starši pri tej odločitvi soglasni in enotni.

V Šolskem utripu smo na strani 7 zapisali sestavo 
sveta staršev v šolskem letu, ki je pred nami. 
Na roditeljskih sestankih v septembru so bili 
izvoljeni še naslednji člani: iz vrtca Selce, Sabina 
Hafner Ferk, iz vrtca Voličina, Marjetka Caf, iz 1. 
a razreda, Milica Vogrin, in iz 5. a razreda, Stanka 
Fras.

Na šoli sta od 1. septembra zaposleni tudi dve 
novi delavki, in sicer Petra Cvikl, profesorica 
športne vzgoje, in Ana Šuster, ki skrbi za jutranje 
varstvo učencev 1. razreda ter varstvo vozačev. 
Ana pospremi najmlajše učence tudi na prvi in 
drugi avtobus. V vrtcu Selce je kot spremljevalec 
gibalno oviranega otroka zaposlen Matej Banič. 

Skupno je na šoli kot celoti na začetku šolskega 
leta zaposlenih 41 delavcev. Šest delavcev je 
zaposlenih v vrtcu. Devet strokovnih delavcev 
naše šole pa dopolnjuje svojo obvezo na 
sosednjih šolah, in sicer na OŠ Cerkvenjak ena 
delavka, na OŠ Sv. Trojica dve delavki, na OŠ 
Lenart dve delavki, na OŠ Sv. Ana ena delavka in 
na OŠ Sv. Jurij dva delavca ter na Srednji glasbeni 
šoli Maribor - dislocirana enota Cerkvenjak ena 
delavka. Na našo šolo pa prihajata dve delavki iz 
OŠ Sv. Jurij in ena iz OŠ Sv. Ana.

Med poletnimi počitnicami se je šola tudi 
obnavljala, zamenjali smo 18 oken v pritličju 
z novimi bolj varčnimi. Knjižnica šole se je 
preselila v prostore stare zbornice. Ob knjižnici 
je v bivši pisarni ravnatelja nastala manjša 
čitalnica z računalnikom, kjer učenci prosto 
dostopajo do svetovnega spleta oziroma pišejo 
referate. Svetovalna delavka se je preselila v 
novo prepleskane prostore bivše knjižnice in 
je na nek način tudi v dobesednem pomenu v 
središču šole - hitro dostopna za vse učence 
in starše. Hišnik šole je v poletnih počitnicah 
prepleskal tudi učilnico 2. a razreda ter zmontiral 
zaščitne “ograje”, tako da so sedaj varovani vsi 
učenci 1. triade pred ostrimi robovi radiatorjev. 
V vrtcu Selce in Voličina smo zbrusili in na novo 
polakirali dotrajan parket. Ker so bile v vrtcu 
Selce težave z odtokom, smo tudi ta problem 
odpravili s polaganjem novih odtočnih cevi. V 
šoli smo v pritličju namestili dva pitnika za svežo 
in čisto vodo, ki je tako dostopna vsem učencem.

Kljub vsem novostim, ki so se zgodile med 
šolskimi počitnicami in ob začetku šolskega leta, 
želim, da bi učno-vzgojni proces, v katerega so 
vključeni učitelji in učenci bil uspešen, še bolj 
pa bo, če boste vanj vključeni tudi starši, zato 
si v šoli želimo, da redno prihajate na govorilne 
ure, ki jih za vas pripravljajo strokovni delavci, 
in na roditeljske sestanke, na katerih vam bomo 
posredovali pomembne informacije za naše 
soustvarjanje dobrega in uspešnega sodelovanja.

Naše delo v šoli ne bo uspešno brez sodelovanja 
vseh, zato želimo, da starši sodelujete s šolo, da 
bodo vaši otroci - naši učenci uspešni in srečni.

Ravnatelj
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Klopotčev bal
Tako kot vsako leto so se tudi letos odločili 
postaviti klopotec. Postavili so ga 23. julija. Kar 
nekaj močnih mož in fantov je moralo biti, da so 
velik in glasen klopotec lahko postavili na svoje 
mesto. Prišlo je veliko ljudi, da so si ta dogodek 
ogledali. Po postavitvi se je začela zabava s 
plesom in glasbo. Ljudje so se zabavali in plesali 
do zgodnjih jutranjih ur.

Eva Fras in Tina Katan, 8. r.

Blatoborba
V Selcih se je tudi letos odvijala že tradicionalna 
blatoborba, in sicer v soboto 30. julija. Ta 
zanimiva prireditev se je pričela v soboto 
popoldan, ko so se v Selcih začeli zbirati prvi 
ljudje. Na prireditvi je sodelovalo več skupin, 
ki so zabavale ljudi z raznimi igrami v blatu. 
Imeli smo tudi goste. Po končani kopeli v blatu 
pa je sledila veselica pri Orniku. Kot vsako leto 
nas je obiskal Vili Resnik in nam zagotovil, da 
naslednjo leto spet pride. Ljudje so se zabavali, 
pili, plesali in opazovali Vilija, kako je dvakrat stal 
na dimniku in pel publiki. Ljudi je bilo več kot 
dovolj. Zasledilo smo lahko tudi, da so prišli celo 
z Dolenjske in Prekmurja. Vsi smo se nasmejali, 
napeli in naplesali.

Eva Fras in Tina Katan, 8. r.

Konjske dirke
V nedeljo, 14. avgusta, so bile na Poleni v Lenartu 
konjske dirke, in sicer kasaške in galopske dirke. 
Prireditev so vodili mag. Janez Kramberger, Tone 
Družovec, Janez Karo, Ivan Špindler in Ladislav 
Omerzu, tudi glavni štarter. Glavna komentatorka 
je bila Nina Lovrenčič. Prireditev je priredilo 
Konjeniško društvo Slovenske Gorice. Od 
ustanovitve tega društva je že petinpetdeset let.

Med tekmovanjem se je pripetila manjša nezgoda, 
vendar na srečo ni bil nihče huje poškodovan. Po 
končanih dirkah pa smo si obiskovalci še ogledali 
skakanje konjev čez ovire. Sama sem se udeležila 
te prireditve. Bila je vredna ogleda.

Samanta Žvajker, 7. r.

Športni dan
V soboto, 20. 8. 2005, je v Voličini na igrišču 
potekal že tradicionalni športni dan. Organiziralo 
ga je Športno društvo Voličina.
Zvrstile so se naslednje tekme:
- odbojka na mivki (trojice),
- mali nogomet (moški),
- tenis (moške in ženske dvojice),
- balinanje (moški in ženske),
- košarka (trojice).

Športnega dneva se je udeležilo veliko 
obiskovalcev in tekmovalcev iz različnih 
krajev. Tega dne je predsednica Športnega 
društva Voličina, t. j. Cvetka Bezjak, skupaj 
s podžupanom občine Lenart g. Škrlecem in 
velikim pobudnikom za balinarsko stezo g. 
Brankom Tušem tudi uradno otvorila pokrito 
balinišče. Poskrbljeno pa je bilo tudi za hrano in 
pijačo. Vsi prisotni smo preživeli čudovit dan.

Monika Tuš, 9. b

Obisk predstavnic Rdečega 
križa, Karitas in gasilcev
V četrtek, 15. 9. 2005, so nas obiskale tri gospe. 
Prva gospa je bila predsednica župnijske Karitas. 
Karitas plačuje položnice, daje hrano in za 
otroke plača šolo v naravi. Druga gospa je bila 
članica gasilcev. Gasilci gasijo požare, pomagajo v 
prometnih nesrečah in počistijo cesto ob razlitju. 
Gospa nam je povedala, da je gasilcev trenutno 
50 od tega je 20 mladih, ki se trudijo še v vajah. 
V gasilsko društvo se lahko vključijo člani, ki so 

stari 18 let. Člani, ki so stari 18 let, hodijo tudi na 
tekmovanja. Tretja gospa je bila članica Rdečega 
križa. Rdeči križ zbira kri, daje obleke, zdravila 
in pohištvo. Vse tri gospe so bile zelo zanimive. 
Prinesle so nam lizike, bonbone in jabolka.

Učenci 3. razredov
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Intervju s čistilko Stanko 
Strmčnik
Počitnice so za nami in spet se je pričela šola. V 
prvi številki Šolarčka smo se odločili, da intervju-
vamo našo  čistilko Stanko Strmčnik, saj se od 
nas poslavlja, ker odhaja v pokoj. Postavile smo ji 
nekaj vprašanj in tukaj so njeni odgovori.

Kako dolgo že delate na naši šoli?
Na šoli delam dolgih dvaintrideset let.

Se vam je v tem času zgodilo kaj takega, kar 
se spominjate še danes?
Da. V prometni nesreči je umrl sodelavec, ki je bil 
dolga leta ravnatelj te šole.

Kaj menite o učencih naše šole?
Z učenci se razumem zelo dobro.

Kako se razumete z delavci OŠ Voličina?
Z delavci se dobro razumemo in si pomagamo.

Kakšna se vam zdi naša šola?
Šola se mi zdi zelo lepa, čista in urejena.

Kaj počnete v prostem času?
Rada gledam televizijo, vrtnarim in se ukvarjam z 
rožami.

Kaj vam je najpomembnejše v življenju?
Mir in razumevanje med ljudmi.

Najlepša stvar, dogodek,  ki se vam je zgodil.
To je bila selitev v svojo hišo.

Ali želite kaj sporočiti učencem in delavcem 
šole?
Učencem sporočam, naj se pridno učijo in pazijo 
na šolo, da bo še naprej ostala tako lepa, delavcem 
pa, da si med seboj pomagajo in razumejo.

Misel, ki vas vodi skozi življenje.
Mislim, da ni vse tako črno, kot se zdi človeku v 
določenih trenutkih, vedno ostaja žarek upanja.

N A   K R A T K O ...   N A   K R A T K O ...

Horoskop devica
Hrana torta, zelenjava
Pijača sok

Naj pevec Oto Pestner
Naj igralka Milena Zupančič
Naj igralec Polde Bibič

Film Cvetje v jeseni
Knjiga Zamenjana nevesta
Barva rdeča

Naj kraj Povsod je lepo, a najlepše v 
Voličini.

Za odgovore se vam iskreno zahvaljujemo.
Natalija P., Damjana K., Monika K., 9. r.

Na obisku pri prvošolcih
Odločili smo se, da bomo obiskali 1. a razred. 
Bili so zelo zgovorni. Kar so nam povedali pa 
preberite.

“Kaj ste 
počeli 
prvi šolski 
dan?”
Aleš Vrabl: 
“Prvi 
šolski 
dan smo 
poslušali 
govor 
ravnatelja. 
Nato smo 

gledali lutkovno predstavo. Jedli smo torto. Na 
koncu smo dobili zvezke, zvonček in zgoščenko. 
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Prvi šolski dan sem preživel zelo veselo.”

Tina 
Goznik: 
“Prvi šolski 
dan sem v 
šolo prišla 
z očkom 
in mamico. 
Učiteljev 
se nisem 
bala. Med 
počitnicami 
sem zelo 

vznemirjeno čakala na ta dan. Ko sem vstopila 
v razred, sem opazila knjige, sošolce in tudi 
nekaj starih prijateljev iz vrtca. Sestavljali smo 
papirnatega fantka. Ta dan bom ohranila v lepem 
spominu.”

“Kaj 
misliš, 
da boste 
počeli v 
šoli to 
šolsko 
leto?”
Domen 
Leš: “To 
šolsko 
leto bomo 
delali 

veliko, računali, brali pravljice in tudi igrali. Želim 
si, da bi se naučil boljše brati in da bi čim več časa 
preživeli zunaj.”

Kaja Bela: 
“V šoli 
bomo pisali 
zgodbe in 
jih nato 
prebrali. 
Tudi 
telovadili 
bomo 
veliko in 
hodili na 
sprehode. 
Ne bomo 

se toliko igrali kot v vrtcu, ampak se bomo več 
učili. Jaz že znam malo pisati in risati, ampak še 
ne zelo dobro, zato moram hoditi v šolo.

Barbara Sužnik in Barbara Babič, 7. r.

Zgodbe o živalih
Srna
Ubranost njenega življenja je presenetljiva: srna se 
pase sedem ur, prav toliko časa prežvekuje, sedem 
nadaljnjih ur počiva, samo tri ure pa trdno spi. 
Zelo je občutljiva na šume in njeno pozornost 
pritegne vse, kar se ji zdi nevarno, denimo, 
padanje kapelj po plohi ali odpadanje suhega listja 
jeseni. Piš vetra je prav tako moti kot človeški 
korak. Vidi ne prav dobro. Tembolj se zanaša 
na svoje uho. Odgovor na pretečo nevarnost je 
pogosto zbeganost. Namesto da bi takoj zbežala, 
se najprej čudno oglasi, se obrne, da bi videla, kaj 
se dogaja, šele potem se odloči za beg. Ljubkost 
srne je pravo nasprotje dostojanstvenosti jelena. 

Srni.

Je manj zahtevan in se zadovolji z gozdovi, ki se 
menjajo s travniki, zadržuje pa se tudi v večjih, 
sklenjenih gozdovih, če so v njih jase. Enako 
ji ustrezajo listnati kot iglasti gozdovi. Poleti je 
njena dlaka rjasto rdeča, na zimo pa postane rjavo 
siva. Vse leto pa ima na zadku veliko belo liso 
(lovci ji pravijo ogledalo ali tudi roža) iz njenih 
dolgih belih dlak, ki jih žival lahko dvigne, s čimer 
liso še poudari. Ta lisa ima pomembno vlogo 
kot svarilno znamenje za vrstnike; če pokaže 
liso, pomeni, da je žival vznemirjena. Srnjaka 
spoznamo po rogovih ali (oktobra, novembra, ko 
je odpadlo) po vzboklinah na čelu. Pri srni ločimo 
tri načine gibanja: hojo, kadar je mirna; drnec 
na kratke daljave in končno, na begu, skakanje. 
Zraste v dolžino 1 do 1,30 m. Plečna višina je 
približno 75 cm. Tehta povprečno 20 kg, največ 
do 35 kg. Živi okrog 20 let.

(povzel po www.s-3gim.mb.edus.si)
Gregor Brdnik, 7. r.
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4. a
Mi smo vsi 4. a,
vsak se med seboj pozna.

Če pa skregamo se mi,
večjega nemira ni.

Šestnajst prijateljev nas je,
štiri leta poznamo se.

Rok Peklar, 4. a

Šola
V šolo rada hodim,
tam pridno se učim,
doma pa se s kolesom vozim,
a še le, ko nalogo naredim.

Če se pridno bom učila,
bom učiteljica tudi jaz,
učence po hodniku bom mirila,
ko bodo kričali vsi na glas.

Toda najprej moram še zrasti
in predvsem še veliko znati.

Urška Peserl, 4. a

En dan v mamini službi
Moja mama dela v trgovini Nada, kjer prodaja 
čevlje. Nekega dne je naju s sestro vprašala, če 
bi šli z njo v službo. Bili sva zelo navdušeni in 
ji rekli, da z veselejm. Mami je delala zjutraj, 

zato sva se morali zgodaj vstati. V službi sva 
ji pomagali zlagati čevlje in kartonske škatle s 
poletnimi čevlji sva znosili v skladišče, ker bodo 
sedaj dobili jesenske in zimske čevlje. Imele smo 
tudi malico. Jedle smo pico. Delo je bilo zelo 
naporno. Ko sva končali s službo, sva od šefinje 
dobile plačilo. Zdaj vem, zakaj je mami utrujena, 
ko pride iz službe, saj ima naporno delo.

Urška Peserl, 4. a

Moje počitnice
Letošnje počitnice so mi minile zalo hitro, čeprav 
sem jih preživel doma.
Veliko časa sem igral igrice na računalniku. 
Posebno takrat, ko sta bila na obisku sestrična 
Amadeja in bratranec Domen. Igrali smo tudi 
družabne igre. Z družino smo se kopali v 
Radencih in na Ptuj. Boljše mi je bilo na Ptuju, 
ker imajo veliko toboganov. Na počitnice je prišel 
tudi bratranec Blaž. Z njim in sestro Patricijo 
smo kolesarili. Bilo nam je lepo. Dnevi so hitro 
minevali, zato sva z mamo zadnje dni v avgustu 
pripravila šolske stvari.
Vsako leto se zelo veselim počitnic.

Aljaž Polič, 4. a

Spet v šolo
Počitnice so mimo
in v šolo spet hitimo.
Iz tretjega razreda odhajamo,
v četrtega prihajamo.

Sošolke in sošolci
skupaj se dobimo,
in se v šolske klopi
posedemo.
Učiteljica v razred je
prišla in nas vse lepo
pozdravila.

Žan Majerič, 4. a

Moje počitnice
Moje počitnice so bile zelo pestre. Bil sem na 
morju blizu Bosne, kjer je bilo zelo vroče. Šel 
se na sankanje na Roglo. Z gondolo sem bil 
na Pohorju. Trikrat na teden sem imel trening 
smučarskih skokov. Osvojil sem dva pokala in dve 
diplomi. Vozil sem se z motorjem in se naučil, 
kako se dela bučno olje, saj sem bil z babico pri 
Petovarju. Med počitnicami pa sem postal tudi 
eno leto starejši.

Alex Fras, 3. b
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Prvi šolski dan - velika zmeda
Bil je prvi šolski dan. Videla sem sošolce in 
sošolke, ki so se igrali ringaraja. Potem je po 
nas prišla učiteljica, ki je imela v roki psa, bil pa 
je podoben prašičku. Ko smo prišli v razred, 
smo obstali, na mizi so bile punčke, pleničke in 
posteljice. Na tleh je bilo dosti dud. Obstali smo, 
učiteljica je vklopila skladbo in začela plesati, njen 
kuža pa je z lahkoto pel pesmi, ki se je jih naučil 
iz berila. V košu so ležali svinčniki, knjige in vse 
potrebščine. Ko smo šli na malico, je na kruhu 
bil namazan kuharičin smrkelj. Potem smo mogli 
uspavati učiteljico. Ko nam je zaspala, smo si 
oddahnili. Nismo mogli verjeti, da se je to lahko 
zgodilo. Mislili smo iti domov, vendar je na našem 
hodniku bil cirkus. Vprašali smo leva, če lahko 
pridemo tule ven. Lev je pritrdil in šli smo. Ko 
smo prišli domov, smo se prijeli za glavo in rekli: 
“O ne!”

Ina Pivljakovič, 4. b

Ina Pivljakovič, Špela Ekselenski,
Tamara Arcet in Tina Nemec, 4. b

Črv in vrabec
Po vrtu vrabec se sprehja,
smrtna lakota mu zdaj nagaja.
Ko premaga ga obup,
iz zemlje pogleda majhen trup.
Črv ga opazuje in zraven modruje,
kaj le vrabec načrtuje.
Gleda, gleda in kar še gleda,
a še ne sprevidi zlega,
podlega načrta, ki življenje
mu začrta.
Previdno vrabec izbira korake,
črv pa gloda list solate.
V butici črvovi,
zdaj se nekaj prebudi.
A prepozno zdaj se spomni,
že napade ptič lakomni.
V soncu kljun se zablešči,

zemlja polna je krvi.
Zdaj za črva je prepozno
zanj končalo se je grozno.

Gregor Brdnik, 7. r.

Volk in lisica
Volk potika se po gozdu,
sreča lisico, ki muči se na grozdu.
“Od kdaj vegetarijanka si, če lani jedla si gosi,” ji 
reče.
“Oh, kako je kisel tale grozd,
raje jedla bi pečeno gos!” se potoži lisica.
Na koncu se skupaj smejita,
se v sanjah prijetno redita.

Martin Cehner, 7. r.

Mlad kralj živali
Pred časom je živel lev, ki je bil kralj živali. Imel je 
čudovito družino. Bil je dober lovec in vsak dan 
se je vračal z lova, da je nahranil svojo družino. 
Oče je sina tako navdušil, da mu je ta rekel: “Ko 
bom velik kakor ti, bom tudi jaz kralj živali!” 
Oče se mu je nasmejal in mu rekel le lahko noč. 
Drugo jutro, ko se je lev hotel odpraviti na lov, 
levčka ni nikjer našel. Postalo ga je strah. Preiskal 
je vso pokrajino, ampak sinčka vseeno ni našel. 
Potem si je dejal: “Moj sin je lahko šel le na skalo 
hrabrosti, da postane kralj živali!” Kolikor so 
očeta nesle noge, je odhitel k skali. Zagledal je 
sinčka, ki je hotel skočiti s skale, da bi pokazal, 
kako hraber je. Oče ga je zadnji trenutek zgrabil 
za vrat in ga položil na tla. “Tega nikoli več ne 
stori. Potrpi, nekega dne boš postal kralj živali. 
Zdaj si še premlad.”
Mama levinja je bila vesela, ko ju je zagledala. 
Malemu levčku pa je povedala: “Vse se zgodi ob 
sovjem času.”

Andrej Sterniša, 7. r.

Osel in lisica
Lisica se sprehaja po gozdu in naleti na osla, ki 
prestrašen stoji pred brvjo, ki pelje čez potok. 
Lisica vzvišeno pogleda osla in reče: “Osel, kaj ne 
veš čemu služi brv?” Osel pa zaradi sramu gleda 
mimo lisice. Lisica ga popraska po štrlečem uhlju 
in mu reče: “Stric osel, tako ne boste prišli na 
drugo stran, treba je prečkati brv in biti pogumen. 
Lisica skoči na brv in pade v potok. Osel se ji 
veselo smeji in ji v smehu pove: “Tudi če sem 
neumen kot osel, znam kdaj dobro premisliti in 
biti preudaren. Jaz bom raje preskočil ta ozek 
potoček.” Tako je osel vrano prišel čez potok.

Barbara Babič, 7. r.
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Naši prvi dnevi v vrtcu Selce
Četrtek, prvi september, je bil za nekatere starše 
in otroke nepozaben dan, saj so njihovi malčki 
začeli obiskovati vrtec. Ta dan je pomenil velik 
korak v njihovem življenju. Potočena je bila 
tudi kakšna solza. Vendar so se otroške solze 
kaj hitro posušile. V vrtcu jih je čakalo polno 
zanimivega. Vzgojiteljica in pomočnica sva jih 
pričakali z veliko mero ljubezni, razumevanja in 
potrpežljivosti. Izdelali sva jim igračko Žogico 
Nogico, ki je zdaj njihova prijateljica doma in v 
vrtcu.

Prvič v vrtec pa je prišel še nekdo - čisto 
pravi, živi zajček. Pravzaprav je zajčica. Otroci 
so jo imenovali Rjavka. Z otroki se je hitro 
spoprijateljila, saj je začutila, da jo imamo vsi radi. 
Že prvi dan je bilo v vrtcu slišati veliko smeha in 
petja.

In kaj počnemo v vrtcu sedaj, ko sta za nami že 
dva tedna skupnega druženja? Veliko se igramo, 
poslušamo pravljice, pojemo, skrbimo za našo 
zajčico Rjavko, ki ima zelo rada korenček in 
deteljico. Praznovali pa smo že tudi rojstni dan 
našega prijatelja Aneja. Dogaja pa se še marsikaj 
zanimivega. Solz skoraj več ne poznamo. Dan 
nam kar prehitro mine. Otroške oči se svetijo, pa 
ne od solz, ampak od veselja in igrivosti. Zato 
žarijo tudi oči staršev. Najlepše pa je to, da smo 
zdaj že pravi prijatelji in se imamo radi.

Vzgojiteljica Julijana Bračič
Pomočnica vzgojiteljice Gabrijela Murko

Juhuhu, spet smo tu!
Verjeli ali ne, komaj smo čakali na 1. september, 
da se spet vidimo in objamemo. Sedaj smo se 
ponovno srečali, da se lahko skupaj igramo, 
prepevamo in se drug od drugega kaj naučimo. 
Našo skupino sestavlja osem deklic (Nadja, 
Nataša, Tjaša, Lana, Nuša, Nina, Katarina in 
Hana) in šestnajst dečkov (Žiga, Matic, Aljaž, 
Tilen, Dejan, Miha, Luka, Miha, Žiga, Blaž, Peter, 
Mitja, Jakob, Urban, Alen in Tilen). Vsi smo 
veliki prijatelji, saj se imamo radi, drug drugemu 
pomagamo in se tolažimo, ko nam je hudo.

Vsi se radi igramo, telovadimo, prepevamo, 
ustvarjamo …

Uh, kako je bilo veselo, ko so bile naše dlani 
pobarvane in so se odtisi naših rok videli na 
plakatu.

Odtisi naših rok na plakatu.

Večji otroci pa smo s čopiči že pravi mojstri, kar 
dokazuje naš izdelek.

Risanje s čopiči.

In kdo je tisti, ki nas pri našem delu spremlja, 
spodbuja in vodi? Nihče drug kot Klavdija in 
Jelka.

Sončki iz vrtca Voličina
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2. Zelena žival, ki živi večinoma na travniku
3. Ameriko je odkril Krištof  _ _ _ _ _ _
7. Majhna klop
10. Iztok Čop
11. Začetek življenja
12. Podoba, ki jo oddaja neki predmet na svetlobi
14. Pripoved, v kateri se dogaja nekaj pravljičnega
15. Nam najbližja zvezda

ZABAVNA STRAN

Križanko sta pripravili: Barbara Sužnik in Barbara Babič, 7. r.
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