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Zadnji dan v februarju smo na naši šoli imeli pustovanje. Učenci so se našemili v različne maske, ki so jih 
predstavili z obhodom po Voličini. Nato so se posladkali z dobrimi krofi in zabavali na pustnem plesu.   

28. februar 2006, letnik VIII
št. 73, naklada 300 izvodov
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Šolsko tekmovanje iz kemije
V ponedeljek, 31. 1. 2006, je bilo na naši šoli 
šolsko tekmovanje iz znanja kemije. Udeležili 
smo se ga učenci devetega in osmega razreda. 
Na tekmovanju je sodelovalo kar 15 učencev. Na 
državno tekmovanje pa se je uvrstil le Aleksander 
Sužnik. Želimo mu veliko uspeha.

Marko Čuček in Davorin Kranvogel, 9. a

Šolska nogometna liga
V šestem krogu zimske nogometne lige se je 
zgodilo veliko novega. Odigrane so bile štiri 
tekme, in sicer ekipa 8 a. razreda proti 9. b 
razredu in ekipa 5. razreda proti 9. a. V prvi tekmi 
je zmagal 9. b. Končni rezultat je bil kar 
6 : 1. Strelci so bili: Greifoner (3 zadetki), Čuček 
(2 zadetka), Kocbek (1 zadetek) in Lešnik (1 
zadetek). V drugi tekmi so zmagali učenci 5. 
razreda, in sicer z rezultatom 2 : 1. V drugi tekmi 
so zadeli: Mesarec, Meško in Breznik (vsak po 1 
zadetek).
Na lestvici vodijo učenci 9. a, sledijo jim 9. b, nato 
8. a, 5. a, 7. a in kot zadnji 8. b.
Najboljši trije strelci so Stanko Čuček, Tomaž 
Greifoner in Samo Rožmarin.
Ponovno ste vabljeni, da spremljajte prihajajoče 
tekme in navijate za svoj razred.

Stanko Č. in Tomaž G., 9. r.

Lutkovni krožek
Pet učenk iz 4. a razreda obiskujemo lutkovni 
krožek. Naša mentorica je Judita Bračko. 

Lutkovni krožek obiskujem drugo leto, ker mi je 
zanimiv. Imenujemo se skupina Tantadruj.
Letos smo se odločile, da zaigramo igrico Volk 
in trije prašički. Na začetku naših srečanj smo 
določile posamezne vloge in se naučile tekst. 
Sledilo je izdelovanje lutk, ki pa so pod našimi 
spretnimi rokami nastajale zelo hitro. Nato smo 

razmišljale o sceni. Dolgo smo jo izdelovale, a 
smo jo le dokončale. Napočil je čas za nastop. 
Prvi so si predstavo ogledali otroci iz vrtca Selce 
in vrtca Voličina. Vse smo se dobro odrezale in 
učiteljica nas je pohvalila. Tudi otroci so bili nad 
lutkovno predstavo navdušeni. Ker smo bile tako 
dobre, nas je učiteljica povabila na pico.
Sedaj nas čaka še nekaj nastopov in upam, da 
bomo tudi takrat tako dobro odigrale našo 
predstavo. Seveda pa brez naše učiteljice tega ne 
bi zmogle.

Barbara Bašl, 4. a

Proslava ob kulturnem prazniku
V petek, 3. 2. 2006, je v kulturnem domu v 
Voličini potekala proslava ob kulturnem prazniku, 
ki smo jo pripravili učenci OŠ Voličina s pomočjo 
naših učiteljic.

Proslava se je začela z Zdravljico, ki jo je zapel 
mladinski pevski zbor. Nato se je vsak razred 
predstavil s svojo točko. Med nastopajočimi so 
bili tudi otroci iz vrtca Voličina in Selce. Program 
je povezovala Nina Vuzem.
Proslavo so si ogledali tudi ostali krajani, in sicer 
v velikem številu, kar nas je posebej razveselilo.

Bernarda K. in Monika T., 9. b
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Intervju z gospodom župnikom 
Tončkom Frasom
V februarski številki Šolarčka smo se odločile, da 
vam predstavimo našega župnika Tončka Frasa.

Kako dolgo ste že duhovnik?
Duhovnik sem že 31 let, od tega dvanajst let v 
Voličini (pri Sv. Rupertu).

Kako je potekalo vaše šolanje za duhovniški 
poklic?
Vsak, ki želi postati duhovnik, mora preživeti 
v šolskih klopeh kar 18 let. Najprej je na vrsti 
osnovna šola, nato gimnazija in potem študij 
teologije. Na teološki fakulteti mora vsak študent 
uspešno opraviti izpite iz različnih predmetov, 
kot so na primer biblicistika, dogmatika, 
antropologija, katehetika, psihologija ...).

Kdaj ste začutili, da želite postati duhovnik?
Pri meni se je občutek, da bi postal duhovnik, 
oblikoval postopoma. Kajti na koncu osnovne 
šole sem se najprej vpisal na IKŠ v Mariboru, 
toda pred koncem počitnic sem si premislil in 
dvignil prijavnico ter se prijavil na mariborski 
škofiji za vstop v malo semenišče.

Kakšni so vaši spomini na prvo mašo?
Nova sv. maša je za vsakega duhovnika dogodek, 
ki ga nikdar ne pozabi. Novomašno slavje sem 
obhajal s 450 gosti in množico vernikov v domači 
župniji Sv. Jurij ob Ščavnici. Bila je nedelja, 20. 
julija 1975. Slavje je trajalo dva dni.

Pri verouku poučujete učence OŠ Voličina. 
Kakšni se vam zdimo?
Pri verouku vsak katehet odkriva izredno 
raznolikost učencev. Nekateri so zavzeti, drugi 
nezainteresirani, nekateri mirni, drugi živahni. Po 
svojih močeh jih skušam razumeti in sprejemati. 
Upam, da je v vsakem učencu, tudi v tistem 
problematičnem, pripravljenost biti dober.

Za odgovore se Vam iskreno zahvaljujemo in 
Vam želimo še veliko lepih trenutkov z župljani in 
učenci.

Natalija P., Monika K. in Damjana K., 9. r.

France Prešeren
Pesnik dr. France Prešeren (Vrba na Gorenjskem, 
3. december 1800 - Kranj, 8. februar 1849) je 
svojo prvo pesem Dekletom objavil, ko je bil star 
27 let, približno čez dvajset let pa je izšla njegova 
pesniška zbirka Poezije (1847), ki vsebuje vse 
najboljše pesmi.
V svojih pesmih je izpovedoval 
ljubezen, izražal domovinsko 
zavest, obravnaval nekatera 
temeljna vprašanja o 
človekovem bivanju in pel o 
smislu pesnjenja. V slovensko 
pesništvo je vpeljal vrsto tujih 
oblik (sonet, stanco, tercino, 
gazelo idr.). V njegovem 
besednem ustvarjanju izstopajo 
pesniške mojstrovine, in sicer 
Sonetni venec, Krst pri Savici, 
Ljubezenski soneti, Soneti 
nesreče, Gazele. Večji del svojih pesmi je objavil v 
pesniškem zborniku Kranjska čbelica. S Prešernovo 
poezijo smo Slovenci dohiteli zamujeno na 
pesniškem področju in začeli enakopravno stopati 
na evropsko literarno prizorišče.
Prešeren je izhajal iz ugledne kmečke družine. 
Osnovno šolo je obiskoval v Ribnici in Ljubljani, 
tu je nadaljeval šolanje na gimnaziji in 1820 odšel 
na Dunaj študirat pravo. Po končanem študiju 
– postal je doktor prava – se je vrnil v Ljubljano, 
delal je kot pripravnik pri odvetniku Baumgartnu, 
opravil sodnoodvetniški izpit in bil od 1834 do 
1846 odvetniški pripravnik pri prijatelju Blažu 
Crobathu. Po mnogih prošnjah za samostojno 
advokaturo jo je končno dobil v Kranju, kamor se 
je jeseni 1846 preseli in odprl odvetniško pisarno. 
Hudo bolan je po dveh letih in pol umrl.

Andrej Sterniša, 7. a
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Letni časi
Snežinke že padajo,
v vetru se zibljejo.
Siničke že pojejo,
po zraku še letajo.

Kraguljčki cingljajo
cin, cin, cin, cin,
v srcu ostaja
nam zimski spomin.

Zimska radost in veselje
sta odšla,
na naša vrata
je pomlad potrkala.

Spomladi narava se prebuja,
prijetne občutke nam ponuja.

Ko pomlad odide,
poletje k nam ponovno pride.

Poleti sonce greje močno.
Noči krajše so,
a dnevi se daljšajo.

Ko jesen pristopi k nam,
sadje jemo vsaki dan.

Listje odpadati začne,
zima pripravlja se.
Narava spet zaspi,
ko zima se zbudi.

Kraguljčki cingljajo
cin, cin, cin, cin,
v srcu ostaja
nam zimski spomin.

Jerneja Breznik, 5. r.

Vlak
Vlak, vlak trebušnjak
tri vagone ima.

Vlak, vlak trebušnjak
kje si bil, kam si šel?

Vlak, vlak trebušnjak
kam si šel, kje si bil?

Vlak, vlak trebušnjak
se je izgubil.

Rebeka Šnofl, 3. a devetletke

Alex skakalec
Sem Alex skakalec
Iz Črmljenšaka doma,
se višine ne bojim,
zato v Jablance hitim
in se skakati učim.
To zdaj ni šala,
tukaj gre za res,
kdor me pride gledat,
pravi, saj to ni res!
Včasih meter ali dva premalo,
trener mi reče,
naj zdržim še malo.
Si želim Planico osvojiti,
vendar moram še počakati.
Nagrade pobirati hitim,
a manjkate samo še vi,
da navijali bi zame vsi.
Zdaj pa trikrat hura
za Alexa skakalca iz Črmljenšaka.

Alex Fras, 3. b devetletke

Ena kmečka
Stara goska
se kislo drži,
je brez skrbi
in za moža se bori.

Kokoši vse
vesele so,
v kokošnjaku
karte špilajo.

Mladi kmečki mož
pije celo noč,
s prijatelji se dobi
in v gostilno odhiti.

Na tej kmetiji
ni mi za živet,
raje pobegnem
v širni svet.

Blaž Mesarec, 4. b

Noč
Jurček še bedi.
Sonce pa na oblaku
že sladko spi.

Zvezdice svetle na nebu
smehljajo se,
saj niso še nič utrujene.

Nataša Brunčič, 3. a

Tiger in pav
V pragozdu tiger leži,
ne boste verjeli, da jajca vali.

Tiger je krvoločna žival,
nasproti pride mu pav.

Tiger ga vpraša: “Kdo si?”
Pav pa vljudno odgovori.

Tiger hoče ga požreti,
pav si začne življenje šteti.

Tiger se preda,
ker se mu več nič ne da.

Ina Pivljakovič, 4. b

Jabolko
Jabolko zeleno
proti zobobolu udarja močno.

Zdravo je tudi za dlesni, zobe,
posebej očisti zobne kote.

Zobozdravnik si vzame dopust,
mi pa uživamo v čistoči naših 
ust.

Rok Peklar, 4. a

Majhne stvari
V hiši je še ena hiša. 
V tej hiši je še manjša hiša.
V še manjši hiši je najmanjša 
hiša.
V najmanjši hiši je hiška.

V hiški je omara.
V omari je še manjša omara.
V še manjši omari je omarica.

V omarci je srček. 
Rdeč, majhen in mehak. 
Ta je zate.

Tomi Kramberger, 4. a

Večerna pesem
Veter pihlja po poljani,
Eva ob večerih ptičke hrani.
Čeprav zunaj močno sneži,
Ema k Evi hiti.
Radi se igrata in se lepo imata.

Manja Balaj, 3. b devetletke
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Pri vedeževalki
Nekega dne je gospod predsednik Slovenije odšel 
k vedeževalki, da bi izvedel nekaj o prihodnosti 
Slovenije.
Vedeževalka je na mizo položila karte in 
jih pomešala. Predsednik je izvlekel nekaj 
kart. Položil jih je pred vedeževalko. Začela 
je napovedovati prihodnost. Leta 2070 bo 
katastrofalno. Ozemlja južne Evrope bodo kot 
v starem veku spet zavzeli vsemogočni Rimljani. 
Spet bodo začeli obnavljati in zidati gradove. 
Vsako mesto bo varoval grad z obzidji. Gradovi 
bodo last tamkajšnjih duhovnikov in županov. 
Naslednje stoletje se bo končalo s tragičnim 
izumrtjem vsemogočnih Rimljanov. V gradovih 
bodo ostale njihove obleke, orožja in ostali 
zanimivi predmeti.

Anita Krajnc in Špela Ekselenski, 4. b

Kristina Egghardt, 9. a

Klementina Breznik, 2. r.

Narobe pravljica
Nekoč je živel Franček Pijanček, ki je znal igrati 
hokej. Rad je pripovedoval pravljico o medvedu 
in sedmih kužkih. “Po hrano moram, pazite se 
hudobnega medveda. Ne odpirajte mu vrat.” 
je rekel svojim sedmim kužkom. Kužki so mu 
obljubili, da ga bodo ubogali. Ko se je Franček 
Pijanček vrnil, je poklical svoje kužke. Oglasil se 

je le najmlajši. Povedal mu je, da je prišel hudoben 
medved in ostale kužke pojedel. Stekla sta iz 
bloka in zagledala medveda. Prerezala sta mu 
trebuh. Iz njega je poskakalo vseh šest kužkov. 
Ne! Kozličkov! Saj res, kozličkov. Vidiš Franček 
Pijanček, če manj piješ, prav vidiš!

Tilen Mesarec, 3. a

Aljaž Polič, 4. a

Sreča
Nekoč je živela miška, ki ni imela sreče. Rekla 
je, da si bo sama naredila srečo, ampak ni vedela 
kako. Naenkrat se je spomnila, da bo najbolje, 
če gre h kovaču. Ko je prišla h kovaču, ga je 
vprašala, če ji da košček kovine, da si naredi srečo. 
Kovač ji je dal poleg kovine tudi kladivo in miška 
je začela delati. Ko je z delom končala, je šla 
domov. Razmišljala je, da ima srečo, ker ni srečala 
mačke.

Aljaž Sternad, 3. a devetletke

Nekoč je živel konjiček Kopitko. Šel je v gozd. 
Srečal je veveričko, ki je nenehno jokala. “Zakaj 
pa jočeš,” jo je vprašal Kopitko. “Oh, lahko si 
srečen, da te povsod spremlja sreča, posodi mi 
je malo,” mu je odgovorila veverička. Kopitko je 
premišljeval: “No, nekaj bom pa le storil.” Šel je v 
trgovino. Veverički je kupil žogo in čokolado. To 
ji je veselo odnesel. Veverička se je zelo razveselila 
in se Kopitku zahvalila. Koptiko je zdaj spoznal, 
da je največja sreča, ko razveseliš prijatelja.

Saška Kurnik, 3. a devetletke
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Povodni mož
Ob koncu vasi na dnu ribnika je kraljestvu 
povodnega moža. Kraljestvo je zgrajeno iz 
trstičja, mulja in alg. Povodni mož je v svojem 
kraljestvu priredil ples, saj je iskal ženo. Na plesu 
me je povodni mož takoj opazil, pristopil je k 
meni in me povabil na ples. Plesala sva vso noč 
in se zaljubila. Tako sem jaz postala princeska v 
kraljestvu povodnega moža, kjer v sanjah živim še 
danes.

Manja Balaj, 3. b devetletke

Ina Pivljakovič, 4. b

Monika Libman, 2. r.

Odpadki
Sprehajal sem se po gozdu. Ko sem prehodil pol 
poti, sem opazil odpadke. Blizu teh odpadkov 
sem zagledal ranjenega zajčka. Poskušal sem mu 
pomagati, ampak je zbežal. Poklical sem očeta in 
ga prosil, naj pokliče smetarje, da odpeljejo smeti. 
Od zdaj naprej je gozd čist, jaz pa sem vesel, da je 
zajec preživel.

Kevin Bezjak, 3. a devetletke

Kokoš
Kokoš ima na glavi rdečo rožo in rdeč 
podbradek. Ima majhne oči in trd koničast kljun. 

Telo je pokrito s perjem in puhom. Ima peruti 
in rep. Ima dve nogi, ki sta pokriti z luskami. Na 
vsaki nogi ima štiri prste in kremplje. Hodi po 
dveh nogah. Živi v kokošnjaku ali na farmi. Hrani 
se z zrnjem in s črvi. Koklja vali jajca in po treh 
tednih se izvalijo piščančki. Kokoši imamo zato, 
da nesejo jajca. Pri kokoši je zanimivo to, da znese 
eno jajce in zraven glasno zakokodaka.

Špela Peserl, 3. a devetletke

Muca Minka
Moja muca je Minka. Ima dva koničasta uhlja in 
dolge brke. Njeni zobje in kremplji so zelo ostri. 
Oči ima podolgovate in zelene. Minka rada skače 
in pleza po drevesu. Igra se s sosedovim mačkom. 
Rada je mačjo hrano in meso. Kadar jo božam, 
prede. Včasih ulovi miš ali krta. Zelo bom vesela, 
ko bo skotila mladiče.

Larisa Caf, 3. a devetletke

Strupene gobe
Nekega dne se je gos odpravila v gozd. Videla je 
veliko gob. A ni vedela, katere so užitne, ker jih 
ni dobro poznala. Rekla si je, da jih bo vseeno 
nabrala. Ko jih je nabrala, je odšla domov. Doma 
je ugotovila, da so vse strupene. Bila je zelo 
žalostna. Večerjala je samo črve. Po večerji je 
žalostna legla k počitku.

Rebeka Šnofl, 3. a

Rok Peklar, 4. a

LITERARNE STRANI
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Sara Smodiš, 2. r.

Bernarda Kurnik, 9. b

My future
When I grow up, i want to be a football player 
in a good club because I like football. But now 
I want to be a computer programmer. When 
I leave this school I want to go on secondary 
school and then to high school. When I finish 
school I want to go to another country to work 
or I will work here in Slovenia. I want to work 
in an office. Then I want to get married when I 
will be 24 or 28 years old. I want to be happy and 
I want to have a good looking wife and a good 
friend for a wife. I want to live in a small town or 
a village, because in a big city you don’t have a lot 
of  friends and you can be very lonely. In a small 
town you have always got some friends. I think 
that maybe after 150 years our earth will change 
because the technology will upgrade. I think that 
the austronauts will see the alliens and the people 
will be on the other planets in their free time.

Rok Gobec, 8. r.

When I grow up, I want to be a computer 
engineer, because more and more people have 
computers. After school i’ll try to find a job. I 
hope that I’ll be married when I’m 26 years old. I 
hope my partner will be kind and intelligent and 
I hope we’ll have three children. In life I want to 

be happy, so I’ll live in a village or a small town. 
Because everybody knows each other there and 
you can find lots of  friends there. I don’t think 
that the world will change very much. We’ll 
probably have better cars and everything will be 
better. Doctors will find cures for cancer and for 
other things, so people will live longer and easier. 
But I don’t think that people will live on other 
planets. Maybe they will have holidays in space, I 
don’t know.

Tadej Horvat, 8. r.

London
London is a capital city of  England. London 
has a population of  about 7 million. Over 20 
million tourists visit London every day. 11 
milion tourists visit London from abroad. There 
are very interesting buildings like Big Ben, 
Buckingham palace (the Queen lives here), the 
Tower of  London, Trafalgar square and lots 
of  other buildings. In Lodon there is a very 
popular bridge: Tower bridge. The people in 
London like shopping, clubs, food, buildings, the 
culture, museums and other things. The river of  
London is the River Thames, if  you go with the 
boat, you can come to Greenwich. The parks 
in London are very big like Hyde park, James’ 
park, Greenwich park and there are a lot of  other 
smaller parks. London is very developped city.

Rok Gobec, 8. r.

Žiga Živko, 4. b
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Ekosončki
V tem šolskem letu smo se v našem vrtcu 
vključili v ekoprojekt. Vsi skupaj se trudimo, 
da je naš slogan EKOVRTEC KOT NAČIN 
ŽIVLJENJA sestavni del življenja in vsakdanjega 
utripa vrtca. Zavzeto delamo in sledimo ciljem 
projekta. Močno si želimo uradno postati 
ekovrtec in s tem ekofrajerji.

Ringa, ringa raja,
Smetko nam nagaja,
Čistko pa priteče,
vse v koš pomeče.

Čistko in Smetko sta naša ekofrajerja.
Domujeta v ekokotičku.

Glede na to, da tudi sami ustvarjamo odpadke, se 
zavedamo, da je potrebno tudi naše sodelovanje 
pri reševanju težav povezanih z varovanjem 
okolja. Posegati v okolje, biti aktiven, pustiti svoj 
pečat v okolju, je osnovna človekova potreba, ki 
je posebej prisotna pri otroku.

In kaj vse počnemo v ekovrtcu?
Hišnik Boris nam je priskrbel koše za ločevanje 

odpadkov, ki 
smo jih postavili 
v igralnici. 
Tako se Sončki 
navajamo na 
pomen ločevanja 
odpadkov. 
Seznanjeni smo 
z nadaljnjo 
uporabo le-teh. 
Ločeno zbiramo 
papir, plastiko, 
biološke in 
ostale odpadke. 
Sodelujemo s 

podjetjem Letnik Saubermacher, ki so nam pred 
kratkim poslali nekaj vreč, katere bomo uporabili 
za izdelavo pustnih oblek.
Sodelujemo v akciji zbiranja izrabljenih kartuš, 
tonerjev in trakov. V ta namen smo naš zabojnik 
oblekli v robota in si tako uredili zbiralni prostor.

Pridno varčujemo z vodo, elektriko, pazimo na 
obleko, zbiramo star papir … Pridobljen denar 
pa nosimo v banko. In prav za to smo si v vrtcu 
izdelali priročne hranilnike, ki so v celoti narejeni 
iz odpadnega, pa vendar uporabnega materiala.
V zimskem času nismo pozabili na premražene 
ptičke. Poskrbeli smo, da je bilo zrnja v ptičji 
krmilnici vedno dovolj. Na valentinovo smo 
ptičkom pripravili gostijo, vendar ptičje ženitve 
nismo videli, saj bi morali bosi do grmovja, kot je 
veljalo v starih časih. Tega vsekakor nismo počeli, 
ker zunaj zima še traja.
V ekokotičku zbiramo odpadno embalažo, jo 
sortiramo, recikliramo in ponovno uporabimo 
za dekoracijo, kakšen izdelek ali igro. Sončki pri 
igri zelo radi segamo po naravnih materialih. 
Tako v gradbenem kotičku iz lesenih ploščic in 
papirnatih tulcev, vsakodnevno nastajajo čudovite 
trdnjave.

V ekoknjižnem kotičku pa prebiramo knjige 
in revije in iščemo nove informacije v zvezi s 
projektom. In kaj zanimivega smo odkrili? Ali ste 
vedeli, da:
• povprečna družina “pridela” približno 400 kg 
  odpadkov na leto;
• veliko plastičnih predmetov se da reciklirati; 
  iz plastenk za vodo lahko naredimo cevi, 
  žlebove, nove plastenke in celo, kar nas je 
  najbolj presenetilo, material za pulover iz flisa.

In za konec naše sporočilo vam – pridružite se 
nam.

Otroci in vzgojiteljici vrtca Voličina

NAŠI NAJMLAJŠI
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Šolski trači
Za nami je mesec februar, mesec, ko se ženijo 
ptički. Zaljubljeni smo praznovali valentinovo, kar  
pa je novega v tračih pa si preberite.
Kaja T. iz 5. razreda je noro zaljubljena v Blaža 
Ž., ki ne obiskuje naše šole. Franci B. iz 8. razreda 
je obupal nad Damjano K. iz 9. b razreda. 
Patricija N. iz 9. a rada vidi svojega sošolca 
Tomaža J. Jon K. iz 9. b ima simpatijo, tj. Urška 
K. iz MB. Nina O. iz 8. razreda je zaljubljena 

v Aleksandra S. iz 9. b. Tina K., prav tako iz 8. 
razreda, ponovno gleda za Davorinom K., vendar 
zaman. Naš veliki mož iz 9. b ima tudi simpatijo 
iz Maribora. Ime ji je Larisa. Aleš H. iz 9. a je 
zaljubljen v Katjo P. iz 9. b. razreda.
Pričakujemo, da bo naslednji mesec še več 
zaljubljenih, da bodo šolski trači zares polni.

*Zvezdica in Miki*

Križanka

Križanko je pripravila: Barbara Sužnik, 7. r.
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VODORAVNO
1. Ena od barv slovenske zastave
2. Ime znamenitega Slovenca, ki je umrl 8. 2. 1849
3. 4 NAJ STIL (odvzemi L)
4. Najbolj poslušana nemška glasbena skupina
5. Država, v kateri imajo kastni sistem
7. Drugi mesec v letu
9. Poznamo enakokrake, enakostranične in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ trikotnike
10. Veliki osvajalec dežel (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Veliki)
11. Mesto, v katerem so letos bile zimske olimpijske igre
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Gregor Brdnik, Barbara Sužnik, Špela Slanič, Samanta Žvajker, Barbara Babič, Katja Domanjko, Tina Katan, Eva Fras, Stanko Čuček, 
Bernarda Kurnik, Nina Vuzem, odgovorna urednica: Nina Vuzem, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prof., prepisovanje 
literarnih strani: Tadeja Knuplež, računalniško oblikovanje: Dani Sajtl. ŠOLARČEK IZHAJA VSAK ZADNJI  ŠOLSKI DAN 
V MESECU. BREZPLAČNO GA DOBI VSAKA DRUŽINA, KI IMA OTROKE V OŠ VOLIČINA OZIROMA V VRTCU, 
DELAVCI IN UPOKOJENI DELAVCI ŠOLE, VSI SPONZORJI, OBČINA LENART IN ZAVOD ZA ŠOLSTVO OE MARIBOR.


