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AKTUALNO
Položitev temeljnega kamna za
nov vrtec in prizidek k OŠ Voličina
Četrtek, 6. 11. 2008, je bil za našo šolo in KS Voličina lep, pomemben in velik dan, saj smo položili temeljni kamen za nov vrtec in prizidek k OŠ Voličina.
Če se v mislih vrnem 18 let nazaj, v leto 1990, je
iz zgodovinskih zapisov razvidno, da so se šole v podobnih krajih, kot je Voličina, do leta 1990 gradile le
približno vsakih 100 let. Leta 1990 je bilo skoraj vsem
v Sloveniji jasno, da želimo postati samostojna država. Ta cilj smo dosegli in v zadnjih letih je Republika
Slovenija skupaj z občinami veliko sredstev vložila v
šolski prostor. Če se ozremo malo širše, hitro ugotovimo, da so sosednje občine pred kratkim zgradile ali še
gradijo šole, v mislih imam šole v Koreni, Destrniku,
Trnovski vasi, Lenartu in Jurovskem Dolu, kjer so investicije zaključene. Tik pred zaključkom gradbenih
del sta šoli v Benediktu in Sveti Trojici. Na Sveti Ani
so pred kratkim podobno, kot mi, položili temeljni
kamen.
Iz povedanega se da razbrati, da že ima ali bo
kmalu imelo širše področje Slovenskih goric veliko
boljše pogoje za predšolsko in šolsko delo. Kot šolnik
se vsem županom in občinskim svetom z že omenjenega področja zahvaljujem, da ste že in da boste tudi v
bodoče prisluhnili potrebam šolskega prostora.
V začetku leta 2006 smo na šoli skupaj s svetom
šole načrtovali praznovanje 250-letnice organiziranega šolstva. Ob praznovanju v letu 2007 je šola skupaj
z društvi v našem kraju organizirala petnajst različnih
prireditev. Cilj vseh prireditev, ki smo jih skupaj organizirali, je zraven druženja generacij, izdaje zbornika
in predstavitve dela šole, bil predvsem ta, da javnost
ponovno opozorimo na pomanjkanje prostora, tako
na predšolskem kot na šolskem področju.
Na zaključni prireditvi ob 250-letnici šolstva, 7. 12.
2007, je minister za šolstvo in šport, dr. Milan Zver, v
svojem govoru vsem zbranim sporočili, da se bo izgradnja novega vrtca in prizidka k OŠ Voličina začela
v letu 2008. Za izrečene besede, ki so se uresničile in
za to da je bil v manj kot letu dni spet med nami, se
mu iskreno zahvaljujem.
Občini Lenart, županu mag. Janezu Krambergerju, občinskim svetnikom in svetnicam, se najlepše
zahvaljujem, da ste upoštevali željo in potrebo šole
in občanov KS Voličina ter v proračun za leto 2008
vključili začetek izvajanja investicije pri OŠ Voličina.
Vse, ki vas bo gradnja novega vrtca in prizidka
ovirala, prosim za razumevanje. Še posebej prosim za
razumevanje stanovalce bloka ob šoli, saj bo gradnja
najbolj obremenjevala prav vas. Ob tej priložnosti se
želim zahvaliti prav vam, stanovalci bloka, da je začetek gradnje stekel nemoteno.
Na šoli se zavedamo, da gre za veliko investicijo,
zato se vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da se je izgradnja pričela, še enkrat najlepše zahvaljujem.
Ravnatelj
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Šolarček je dopolnil 10 let
V rokah držite 100. številko šolskega glasila Šolarček. Prvo številko šolskega glasila Šolarček smo izdali
23. 12. 1998 v nakladi 100 izvodov. V tistem času smo
šole v Republiki Sloveniji, ob sofinanciranju Ministrstva za šolstvo in šport, prejele prve računalnike za
računalniške učilnice. Ob podpori ravnateljice Alanke Knuplež se je porodila ideja, da bi s pomočjo računalniške tehnologije začeli izdajati mesečno šolsko
glasilo Šolarček. Na 1. stran Šolarčka smo med drugim zapisali: »Dragi učenci, pred vami je 1. številka
šolskega glasila Šolarček. Ali bo Šolarček shodil ali se
plazil po vseh štirih, je odvisno od vas samih, zato si
uredniški odbor želi, da bi učenci radi sodelovali in
oddajali članke v posamezne rubrike …«
Šolarček se je precej spreminjal. Na samem začetku smo ga prodajali po ceni 100,00 tolarjev, kupili
so ga lahko učenci šole. Od 18. številke, ki smo jo izdali septembra 2000, je Šolarček brezplačen in so ga
dobile vse družine, ki so imele otroke v OŠ Voličina.
Tega leta smo k sponzoriranju Šolarčka prvič povabili
sponzorje. Že v naslednjem letu 2001/02 smo prostovoljno povabili k donatorstvu tudi starše. Odziv tako
sponzorjev kot staršev donatorjev je bil zelo dober in
se iz leta v leto povečuje. Vsa sredstva, ki smo jih pridobili na ta način, so se stekala v šolski sklad. Upravni
odbor šolskega sklada je vsako leto odločal o porabi
pridobljenih sredstev. Sredstva šolskega sklada namenjamo za financiranje šolskega glasila Šolarček in za
nakup novih učil in učnih pripomočkov v šoli ter v
zadnjih letih, odkar se je šoli priključil tudi vrtec, tudi
za vrtec. Iz sredstev šolskega sklada smo lahko pokrili
nakup veliko knjig, zato je šolska knjižnica precej bolje založena, kot bi bila brez teh sredstev.
Več o šolskem skladu oziroma sredstvih, ki smo jih
pridobili s pomočjo Šolarčka, lahko preberete v knjigi
Voličina – moj svet na straneh 34–39. V šolskem letu
2008/09 smo v šolskem skladu s pomočjo sponzorstva
in donatorstva skupaj zbrali 11.438,00 €. Hvala.
Šolsko glasilo Šolarček ima mednarodno standardno serijsko številko publikacije (ISSN C505-0820),
zato ga mora šola v več izvodih pošiljati tudi v Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljano.
Od številke 53. naprej je šolsko glasilo Šolarček
na voljo v elektronski obliki, in sicer na spletni strani
šole, za to ima zasluge učitelj računalništva Dani Sajtl.
Vsem mentorjem šolskega glasila Šolarček in tistim,
ki bdite nad likovno podobo glasila in piscem, se najlepše zahvaljujem, da ste pripomogli Šolarčku, da iz
leta v leto raste in se spreminja. Prepričan sem, da bo
Šolarček ob dobrem sodelovanju šole z okoljem dočakal polnoletnost oziroma 20. rojstni dan.
Ravnatelj
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Obisk v knjižnici Lenart
V začetku novembra smo obiskali knjižnico v
Lenartu. Tam nas je prijazno sprejela knjižničarka.
Povedala nam je nekaj besed o knjigah, kako jih najdemo, kako so zložene in kje najdemo knjige za različna področja. Ker nas je bilo veliko, smo se razdelili
v skupine. Vsaka skupina je dobila listič, na katerem
je bil naslov knjige, katero smo morali poiskati. Iz njih
smo izvlekli kratke povzetke, ki smo jih napisali na
papir. Te smo kasneje predstavili ostalim, ki so nas z
zanimanjem poslušali. Naše povzetke je knjižničarka
združila v knjigo. Naša knjiga je v knjižnici. Lahko si
jo ogledate.
Karin Petko in Rebeka Šnofl, 6. a
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obiskal zadnjo šolo. Program, ki smo ga pripravili,
sta napovedovala in popestrila Špela Ekselenski in Timotej Kurnik. Po končani prireditvi je bila v jedilnici
tudi pogostitev za povabljene. Dela za nov prizidek že
potekajo in vsi komaj čakamo, da dobimo še več prostorov na šoli.
Nataša Brunčič, 6. a

V GOZDU

Proslava ob položitvi temeljnega
kamna

foto: Foto Tone

OBISKAL NAS JE LOVEC FRANCI. POKAZAL
NAM JE SLIKE O ŽIVALIH. POTEM SMO ŠLI V
GOZD. VIDELI SMO LISIČJE LUKNJE. V BLATU
SMO OPAZOVALI SRNINE SLEDI. NA TLEH SMO
NAŠLI SRNJAKOVE ROGOVE IN KOSTI. TA SRNJAK JE BIL BOLAN ALI PA SO GA UBILI PSI. S
KORUZO SMO NAHRANILI FAZANE. VIDELI
SMO TUDI KRMIŠČE IN SOLNICO ZA SRNICE.
GOZD SMO OPAZOVALI TUDI Z DALJNOGLEDOM. BILO JE LEPO.
LANA LAŠIČ, 2. A

Bili smo na malem simpoziju

V četrtek, 6.11.2008, je bil za našo šolo pomemben
dan. Ob 16.30 so se krajani in krajanke zbrali pred
šolo. Položili smo temeljni kamen za nov prizidek.
Prireditev se je nadaljevala v kulturnem domu. Obiskal jo je tudi minister za šolstvo in šport, dr. Milan
Zver. Predstavili smo se številni otroci naše šole. OPZ,
MPZ, Blaž in Tomaž Mesarec, 1. a, 2. a, 3. a, 4. a, 6. a
in vrtec OŠ Voličina. Prav zanimivo si je bilo ogledati
točke, ki so jih pripravili naši najmlajši. Lepo je bilo
v družbi gledalcev. Minister je nagovoril navzoče in
izvedeli smo, da je kot minister za šolstvo in šport
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21. oktobra letošnjega leta smo se učenci Domen
Horvat, Špela Ekselenski,Ina Pivljakovič, Špela Peserl,
Saška Kurnik, Nataša Brunčič, Karin Petko in Rebeka
Šnofl udeležili malega simpozija. Naša mentorica je
bila Zdenka Ekselenski.
To tekmovanje je organiziral Prirodoslovni muzej

AKTUALNO
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koncu 3 : 0 za domačo ekipo.
Končni vrstni red je bil sledeči: 1. je bila OŠ Benedikt, 2. je bila OŠ Trojica, 3. pa je bila na OŠ Voličina.
Tako sta se prvi dve ekipi uvrstili na končni turnir v
Lenartu.
Matija Damiš, 8. a

Tekma ŠKL v malem nogometu

Slovenije. Na malem simpoziju smo predstavljali panonsko in alpsko narodno nošo. Pri predstavljanju nismo imeli težav in mislimo, da smo se kar dobro odrezali. Tudi predstavitve drugih skupin so bile zanimive.
Tudi ostale skupine so predstavile različne teme skozi
zgodovino. Najbolj všeč nam je bilo predstavljanje vojaških uniform, saj smo na koncu dobili bombone, ki
jih je darovala slovenska vojska. Na koncu so nam organizatorji pripravili tudi nekaj za pod zob. Nato smo
se vrnili domov. V skupini smo bili zadovoljni z našo
predstavitvijo.
Domen Horvat in Ina Pivljakovič, 8. b

Turnir v malem nogometu
V sredo, 5. 11. 2008, je v Benediktu potekal turnir
v malem nogometu. Pomerile so se ekipe osnovnih šol
iz Benedikta, Trojice in Voličine.
Prva tekma je bila med osnovno šolo v Torijci in
domačo šolo iz Benedikta. Tekma je bila od začetka
pa do konca zelo napeta. Rezultat prvega polčasa je
bil 2 : 0 za domačo ekipo. V drugem polčasu je padlo
kar nekaj golov, tako da je bil rezultat na koncu 3 : 3.
Sledila je tekma med Osnovno šolo Trojica in Osnovno šolo Voličina. Ekipi sta se po prvem polčasu razšle
z rezultatom 1 : 1. Nato je sledil drugi polčas, ki je bil
zanimivejši. Končni izid je bil izenačen. Bilo je 2 : 2.
Zadnja tekma je bila med osnovno šolo iz Benedikta
in osnovno šolo iz Voličine. Prvi polčas se je razšel
brez zadetkov. A potem si igralci Osnovne šole Voličine popustili in dobili so 3 gole. Tako je bil rezultat na

V sredo, 19. 11. 2008, je v naši telovadnici potekala tekma ŠKL v nogometu. Tekmovali so učenci OŠ
Voličina in učenci, ki so zastopali OŠ Cirkulane-Zavrč. Tekma se je začela ob 14. uri. Igralci in igralke so
odigrali napeto tekmo. Najprej so igrale deklice. Najboljši strelki sta bili kapetanki obeh moštev, vendar
moramo pohvaliti tudi druge igralke, saj so s skupno
močjo dosegle veliko golov. Prvi polčas so deklice odigrale z izenačenim rezultatom, drugega pa so s hitro,
taktično tekmo vodile naše punce.
Prav tako so zmagali tudi naši fantje. Napadali so
hitro z veliko podajami. Tako so zmedli nasprotnike
in povedli z izjemnim rezultatom
Končni in skupni rezultat je bil 6 : 2 za OŠ Voličina. Na tekmi ni manjkalo dobre volje.
Na koncu pa je potekalo še fotografiranje za miss
in mistra simpatičnosti. Sodelovalo je veliko kandidatov iz obeh šol. Tistemu, ki bo zmagal, je obljubljena
stilska preobrazba, zato se splača prijaviti.
Še naprej vsem skupaj želiva veliko športnih uspehov!
*Anja & Sabina*
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zeblo jo je, pa se je ogrela.
Sanjala je o dobri vili,
o, saj res … o svoji zvezdici mili.
Zvezdica v sanjah ujela je žogo,
ki jo je brcnila Ana z nogo.
Ana igra se po sobi in skače
in glej, raztrga si hlače.

Klemen Ozmec, 8. b

OBLAK
JAZ SEM OBLAK. POTUJEM PO NEBU. SREČUJEM LETALA IN DRUGE OBLAKE. SKUPAJ
OPAZUJEMO OKOLICO. KO NAJU ZAGLEDAJO
LJUDJE, POMISLIJO, DA BO DEŽEVALO.
ALJAŽ HAFNER, 2. A

Zvezdica moja, prosim, bi jih sešila,
drugače mi mama bo ušesa navila.
Deklico skrbi, kaj bo rekla mama,
a reši jo lahko le zvezdica Zvezdana.
Ana v sanjah joka in nemirno spi,
le kaj bo zjutraj, ko mama jo zbudi.
Zbudila se je in oblekla hlače Ana,
Tiste, ki jih sešila je Zvezdana.

Jure Recek, 4. a

VEVERICA
VEVERICA IMA KOŠATI REP. RADA JE OREHE IN LEŠNIKE. SKAČE IZ VEJE NA VEJO. JE RJAVE BARVE.
TINA PERKO, 2. A

MOJA TORBA
MOJA TORBA JE VELIKA IN LEPA. JE RDEČE
IN ROZA BARVE. IMA ČRTE. OKRAŠENA JE Z
ZVEZDICAMI. NA ŽEPU JE NARISAN MEDVEDEK. RADA JO NOSIM V ŠOLO.
LANA LAŠIČ, 2. A

MOJI KONJIČKI
MOJI KONJIČKI SO LEPI. NAJLEPŠI JE BELI
KONJIČEK. VČASIH BRCAJO. ZELO SO PRISRČNI. BELI KONJIČEK JE ZELO RADOVEDEN. ZVEČER GREJO SPAT.
LUKA STRMŠEK, 2. A

Zvezdica Zvezdana in deklica Ana
V posteljo je odšla vsa zaspana
mala, ljubka deklica Ana.
Luna je sijala in bila je sama
in za njo prišla je zvezdica Zvezdana.
Ana jo je v sanjah objela,
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Anja Ornik, 6. b

Ko bom velik, bom dimnikar
Ko bom velik, bom dimnikar. Poklicna šola traja tri leta. Dimnikarji imajo črne obleke in prinašajo
srečo. Pri delu uporabljajo različna orodja, prodorne
žice, različne ščetke in krtače, sesalce, vrvi, lestve, kamere, merilne instrumente … Ta poklic se mi zdi zelo
pomemben, ker dimnikar skrbi za požarno varnost,
varuje okolje in svetuje strankam, kako naj kurijo.
Aljaž Ruis, 3. a

Trap najde dom
Nekega dne, po veliki izkušnji, je Trap spet našel
dom.
Lastniku hiše je bilo ime Tone. Imel je strašansko
lepo, a nesramno ženo Lilijo. Imela sta prijazno in
nežno hčerko Tino. Ko je Tone sprejel Trapa v hišo,
ker mu je pregnal tatove, se je njegova žena razjezila
kot še nikoli. Bila je vsa besna in rdeča kot puran, ko
je zagledala Trapa. Kričala je tako, da se je hiša kar
tresla. »Takšnega neumneža pa že ne bomo imeli v
hiši,« je zabičala Tonetu. Nekaj časa je še kričala, nato
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pa se je umirila in odšla na sprehod. Začela je razmišljati … Ker ni imela rada svoje hčerke in ker je bilo
na dnevnem redu zmerjanje, se je zamislila, da bo
neumnega Trapa poročila s svojo hčerko. Tako se ji
bo vsaj maščevala. Zato je Trapa sprejela v svojo hišo
in se do njega vedla zelo spoštljivo. Trap se je s časom spametoval in pri hiši je bil mir. Vendar bi bilo
prelepo, če bi ostal. Nekega jutra je prišla v Tinino
sobo in ji povedala, da ji bo predstavila Trapa. Ko sta
se spoznala, je Trapu zastalo srce. Na prvi pogled sta
se zaljubila, vendar tega nista pokazala. Ko je minilo
nekaj dni in sta se spoznala, sta sklenila, da bosta to
ljubezen skrivala, da ne bi razjezila mame. Mamo sta
spretno prepričala, da gresta nekam po opravkih, vendar sta se potem dobila na skrivnem kraju. Ves dan
sta uživala. Še isti večer je prišla v Tinino sobo mama
in ji rekla, da mora podpisati neke dokumente, ki jih
ni razumela. V resnici so bili to papirji za poroko. To
je naredila pri obeh in »vžgalo je«. Napočil je dan, ko
je Lilija načrtovala poroko. Oba je odpeljala v park in
jima rekla, da gredo po nakupih. Zagradili in zaklenili so prostor, v katerem je že čakal duhovnik. Ko sta
Trap in Tina ugotovila, kaj je pripravila mama, sta se
z veseljem poročila. Ko je Lilija opazila, da sta res zaljubljena, ji je bilo žal, da je to storila. Odpotovala je
daleč in se ni več vrnila.
Trap in Tina sta živela srečno do konca svojih
dni.
Nataša Brunčič, 6. a
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Nepomembni spomini kot roža ovenijo
in se v vetru izgubijo.
Spominjaš se, kako si dobil domačo žival,
tako rad si jo crkljal.
Spomini lahko ostanejo tudi skriti,
takšne je pred drugimi treba zakleniti.
Če ti o nekom v spominu ostanejo slabe stvari,
to poglej tudi z dobre strani.
Saška Kurnik, 6. a

Barbara Krajnc, 8. b

Pravljica o kralju in kraljici

Nejc Krajnc, 8. b

Spomini
Spomini so zelo raznoliki.
Obstajajo majhni in veliki.
Nekateri se zasidrajo v srce tvoje,
a o drugih ti razmišljati hudo je.
Če imaš v srcu slabe spomine,
jih nekomu povej, pa bolečina mine.
Dobre spomine pa deli z drugimi ljudmi,
naj vsa družina s teboj se veseli.

Nekoč za devetimi gorami, devetimi vodami, devet let nazaj sta živela kralj in kraljica, ki sta imela devet otrok. Imela sta jih zelo rada, a sta si tudi želela
življenja samo zase.
Nekega dne sta dala razglasiti po vasi, da tisti, ki
bo znal otroke prepričati, naj hodijo v kraljevo šolo,
bo dobil njihovega rjavega konja. Naslednji dan pred
svojim posestvom zagledata množico ljudi. Skozi vrata je najprej prišel prvi človek nižjega sloja. Njemu ni
uspelo prepričati otrok, zato je prišel drugi, tudi njemu ni uspelo. Kralj in kraljica sta se odločila, da bosta
posestvo prepustila otrokom, onadva pa sta začela potovati z letečo preprogo.
A na koncu sta pristala v vasi za devetimi gorami,
devetimi vodami na svoji verandi. Ugotovila sta, da je
najboljše živeti skupaj s svojimi otroki. Tako so živeli
srečno skupaj do konca svojih dni.
Špela Peserl, 6. a
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ZANIMALO NAS JE
Savana
Savansko podnebje je značilno za območja od 5°
do 16° severne in od 5° do 20° južne geografske širine.
Območja, ki so bližje ekvatorju, imajo dve deževni in
dve suhi dobi. Območja v bližini povratnikov imajo
le eno deževno in eno suho dobo. Na severni poluti
nastopi deževna doba v poletnih mesecih, na južni
poluti pa v zimskih mesecih (ko je sonce v zenitu).
Količina padavin upada proti povratnikoma.
Savane se pojavljajo na območju tropskega deževnega gozda in polpuščav ter v višavjih na vzhodu in
jugu kontinenta. Rastje v savani je odvisno predvsem
od trajanja suhe dobe, zato ločimo vlažno, suho in
trnato savano. V vlažni savani traja suha doba do 5
mesecev. Prevladuje čez meter visoko travnato rastje
in odprti, visoki listnati gozdovi. Ob rekah se v ozkem pasu zaradi obilice vode razrašča bujno drevesno
rastje, čemur pravimo galerijski gozd. Suha savana se
pojavlja, kjer traja suha doba od 5 do 7,5 meseca. Tod
je rastje že bolj skromno, saj je največ visoke trave in
posameznih dreves s sploščeno krošnjo. Od drevesnih
vrst prevladuje akacija. V trnati savani, kjer traja suha
doba nad 7,5 meseca, prevladuje do 0,5 m visoka trava, grmičevje in redka drevesa.
Savane so najgosteje naseljene. V vlažnih savanah
prevladuje poljedelstvo (žita, gomoljnice...), v bolj suhih območjih pa ima večji pomen živinoreja. V suhi,
še posebej pa v trnati savani, so možnosti pojava suš.
V savanah prevladujejo velike živali, predvsem
rastlinojedi kopitarji. Najbolj znani rastlinojedci so:
gazele, antilope, zebre, gnuji, sloni, nosorogi in žirafe.
Med plenilci, ki jih je številčno veliko manj, pa prevladujejo šakali, hijene, leopardi, gepardi in levi. Izmed
ptic so znani razni tkalci, plamenci, jastrebi in seveda
noji. V bližini rek in močvirij žive povodni konji in
krokodili.
Špela Ekselenski, 8. b

Novosti iz šolske knjižnice
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NAŠI NAJMLAJŠI
Sladko, najslajše ... sadje
Ali veš, da so jabolka in hruške zelo zdrava hrana?
Vsebujejo veliko vitaminov, encimov in rudninskih
snovi, ki jih potrebuje tvoje telo za zdrav razvoj.
Sončki imamo najraje sveže sadje. Tudi posušeni
sadeži
niso
slabi. Pripravljali pa smo
si tudi sladice
in okusne sadne solate.
Čas krompirjevih počitnic
smo
Sončki izkoristili za pripravo okusnih
sladic.
Kuharice so
nam z veseljem
priskočile na pomoč. Sončki smo
vse pripravili.
Najprej smo
jabolka
umili,
obrisali do suhega in ob pomoči
vzgojiteljic izdolbli peščišča. V
skledi smo zmešali slasten nadev
in z nadevom
napolnili luknje v
jabolkih.
Pečena jabolka
Za štiri jedce potrebuješ:
• 4 velika jabolka
• 2 žlici sesekljanih mandljev ali orehov
• 2 žlici marmelade
• 2 žlici sladke smetane
Ostalo sta opravili naši prijazni kuharici. Spekli
sta jih v pečici in čez slabih 30 minut so bila jabolka
pečena. Pa kako je dišalo v kuhinji. Sladico sta nam
okrasili s stepeno sladko smetano. Sladkali pa smo se
mi in naši starši.

Repa velikanka
Pred davnimi časi sta v vegasti stari hiši z zaraščenim vrtom živela dedek in babica.
Dedek in babica sta imala za konja Sivka, prašička,
ki je imel trebušček kot sodček, sivo muco, grahasto
putko, kodrasto ovco Belko in malo sivo miško. Rada
sta jih imela in lepo sta skrbela za svoje živali.
Zasejala sta zelenjavo. V dežju so semena nabrekla

28. november 2008
in iz njih je pognala lepa sočna
zelenjava.
Tako je minila pomlad in
zelenjava je dozorevala v poletnem
soncu.
Dedek in babica
sta pospravila z
vrta krompir, korenje, grah, fižol
in repo. Ostala je
samo še ena repa
na koncu grede.
Bila je zelo velika,
še več, bila je velikanska.
»Čas bo, da izpuliva tisto repo!« je nekega lepega jesenskega dne rekel dedek. Dedek je poprijel in
vlekel, potegnil in pulil,
toda repa se
ni premaknila. Poklical je
babico. Babica je poklicala
konja Sivka.
Konj Sivko je
poklical grahasto putko.
Grahasta putka je poklicala
prašička, ki je imel trebušček kot sodček. Prašiček, ki
je imel trebušček kot sodček, je poklical kodrasto ovco
Belko. Kodrasta ovca Belka je poklicala sivo muco.
Poprijeli so in vlekli, potegnili in pulili, toda repa se še
vedno ni premaknila.
Tedaj se je babici posvetilo. Odhitela je v kuhinjo
in položila košček sira k mišji luknjici. Ni bilo dolgo,
ko je iz luknjice pomolila glavo lačna miška. Babica
je miško ujela in jo odnesla na vrt. Vsi so poprijeli in
vlekli, vlekli ... POOOOOOOOOOOOOK!
Repa velikanka je priletele iz zemlje in vsi so se
prevrnili. Vsi so bili veseli, smejali so se in rajali okoli premagane
repe.
Zvečer so
si privoščili poln lonec
slastne repe.
Vsi so jedli z
veliko žlico.
Ali ste že slišali?
Lačna
miška je pojedla največ od
vseh!
Lep pozdrav! Sončki
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http://img2.timeinc.net/people/i/2007/startracks/070806/pink.jpg
http://hollywoodbytes.latimes.com/fashion/images/pink_perei_9422664_600.jpg

Alecia Beth
Moore se je rodila veteranu vietnamske vojne
Jamesu Mooru in
medicinski sestri
Judy Kugel. Po
materini strani
je židovske, po
očetovi pa nemško-irsko-litvanske krvi. Sama se
ima za židinjo.
Že od rane
mladosti ji je oče
pel ter igral na
kitaro, zato si je
že zgodaj želela postati zvezdnica.
Svoj prvi album z naslovom Can't Take Me Home
je izdala leta 2000. Njen drugi album M!ssundaztood
je ugledal svet leta 2001 in je njen najbolj prodajani album do sedaj. Tretji album iz leta 2003 ni dosegel tako
dobrega prodajnega uspeha kot drugi, vendar je nato
leta 2006 sledil še četrti album z naslovom I'm Not
Dead, ki je bil uspešnica po celem svetu. Pink je do
sedaj prodala preko 25 milijonov izvodov albumov po

celem svetu. Junija letos pa je v
svet prišla novica
o njenem petem
albumu, ki naj bi
prišel na police
oktobra.
Pink je leta
2005 zaprosila za
roko motokrosista Careya Harta.
Na njegovi dirki
v Kaliforniji je
ob progi držala
tablo, na kateri je
pisalo: »Ali bi se
poročil z mano?«
Na drugi stani pa še: »Resno mislim!«. Ko je Hart videl napis, je skoraj povzročil nesrečo. Poročila sta se
v Costa Rici 7. 1. 2006 ob sončnem zahodu. Dve leti
kasneje po mesecih govoric je njena publicistka, Michele Schweitzer, reviji People 19. 2. 2008 povedala,
da sta se pevka in Carey Hart ločila. Pink je vložila
vlogo za ločitev 21. 2. 2008. Trenutno je samska in živi
v Kaliforniji.
Timotej Kurnik, Aljaž Benko, 8. a
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Nejc Krajnc, 8. b
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LENTHERM INVEST
VARČUJE Z ENERGIJO - OHRANJA OKOLJE

BOJLERJI ZA SOLARNO OGREVANJE
BOJLERJI ZA CENTRALNO OGREVANJE
SOLARNI KOLEKTORJI
TOPLOTNE ČRPALKE
ZALOGOVNIKI
HIDROFORJI
LENTHERM-INVEST d.o.o., Industrijska ul. 1, 2230 Lenart,
Telefon 02/720 70 41, E-mail: info@lentherminvest.si
Spletna stran: www.lentherm.com

PODJETJE ZA INŽENIRING d.d., 1000 Ljubljana, Parmova 53

Avtoprevozništvo
Jožef Taužič
Sp. Voličina 52
2232 Voličina
tel.: 02/ 720-82-41
GSM: 041/ 448-965

Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

Dejan PUHNER s.p.
Radehova 42, 2230 LENART
Tel.: 02/ 720 70 24, GSM: 041/ 712-158

IZDELOVANJE BETONSKIH
IZDELKOV IN PREVOZI
VINKO RIBIČ s.p.
Prežihova 3
2230 Lenart
GSM: 041/ 215-409

BODITE�BREZ�SKRBI,
ZA�ŠOLSKE�POTREBŠÈINE
ŠPORTNI PARK “LARISA KLUB“
Ribogojništvo, Ribolov, Pikniki
Sabina & Janko Trinkaus
Nadbišec 26, Tel.: 02 720 80 62

POSKRBIMO�MI�!
www.kopija-nova.si

www.vino-suman.eu

• Prodaja vrhunskih vin, degustacije
• Poslovna darila za vse priložnosti
• Sprejem skupin (tudi do 80 ljudi) za poslovna,
protokolarna ali srečanja za prijatelje

tel.: 041/ 645-420, 02/ 720-84-60

KRAIGHERJEVA ULICA 19B, SI - 2230 LENART
tel.: +386 2 6556 500, fax: +386 2 6556 502
info@notera.si, www.notera.si

PRODAJA IN SERVIS RAČUNALNIŠKE OPREME
ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU
PROIZVODNJA, MONTAŽA, SERVIS

LERO d.o.o, Radehova 7, 2230 Lenart
tel./fax: 02 729 20 17, GSM: 040 466 006

ROLETARSTVO SENČILA VSEH VRST KOMARNIKI

Pizzerija
Mlinska c. 7
2250 Ptuj
tel.: 02/ 782 12 21
Kavarna - pub
Dolge Njive 14
2232 Voličina

Spoštovani prijatelji OŠ Voličina. Pred nami je šolsko leto 2008/09, v katerem bomo kot že vrsto let izdali 10 številk šolskega glasila Šolarček. Menim, da sem izbral pravo besedo, ko sem Vas
poimenoval prijatelji, saj so vaša sredstva, tako sponzorjev, kot staršev donatorjev, pripomogla,
da lahko dejavnosti in pouk na OŠ Voličina potekajo s pomočjo sodobne učne tehnologije ob
vpeljevanju novejših učnih oblik, na pestrejši in zanimivejši način. V tem šolskem letu bo Šolarček praznoval 10. rojstni dan, saj bomo novembra 2008 izdali že 100. številko. V imenu otrok,
učencev in sodelavcev, se Vam za sodelovanje v šolskem skladu najlepše zahvaljujem. Ravnatelj
»Voličina – moj svet« je zbornik, ki ga je OŠ Voličina izdala ob 250-letnici organiziranega
šolstva. V zborniku je predstavljena zgodovinska in razvojna tematika krajevne skupnosti Voličina, predstavljena so vsa krajevna društva, opisana je zgodovina OŠ Voličina zadnjih nekaj let.
Zbornik je primeren kot darilo. Cena zbornika je 16,00 € in ga lahko še vedno kupite v šoli.
Ob praznovanju 250-letnice organiziranega šolstva v Voličini, je šola, skupaj z društvi v
našem kraju, organizirala petnajst različnih prireditev. Vsem društvom in posameznikom, ki ste
kakorkoli pripomogli k praznovanju obletnice in nastanku zbornika, se najlepše zahvaljujem.
Cilj vseh prireditev, ki smo jih skupaj organizirali, je zraven druženja generacij, izdaje zbornika in predstavitve dela šole, bil predvsem ta, da javnost ponovno opozorimo na pomanjkanje
prostora, tako na predšolskem, kot na šolskem področju. Na zaključni prireditvi 7. 12. 2007 je
minister za šolstvo in šport, dr. Milan Zver, vsem zbranim sporočil, da se bo izgradnja novega
vrtca in prizidka pri OŠ Voličina začela v letu 2008.
Občini Lenart, županu mag. Janezu Krambergerju, občinskim svetnikom in svetnicam,
se iskreno zahvaljujem, da ste upoštevali željo in potrebo šole in krajanov ter v proračun za leto
2008 vključili začetek izvajanja investicije pri OŠ Voličina. Investicija je skupaj z opremo vredna
okrog 2 milijona € in bo dokončana leta 2010. Na šoli se zavedamo, da gre za veliko investicijo,
zato se vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da se je izgradnja pričela, najlepše zahvaljujem.
Ravnatelj Anton Goznik

Pri ustvarjanju glasila smo sodelovali: Domen Horvat, Nejc Krajnc, Blaž Mesarec, Klemen Ahmetovič, Špela Ekselenski, Ina Pivljakovič, Katja
Pulko, Klavdija Vogrin, Barbara Bašl, Marilena E. Agapito, Timotej Kurnik, Matija Damiš, Aljaž Benko, Karin Petko, Rebeka Šnofl, Saška Kurnik,
Nataša Brunčič, Špela Peserl, odgovorni urednik: Domen Horvat, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva
Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. Brezplačno ga prejme vsaka družina, katerih otroci obiskujejo
vrtec oziroma šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

