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Najlepše želje v letu 2009
Sreča je kot metulj.
Če ga hočeš ujeti, ti zbeži.
Če pa pozornost usmeriš kam drugam,
ti tiho sede na ramo.
(španski pregovor)
December je čas, ko prejemamo in izrekamo mnogo voščil. V letu 2009 si vsi skupaj želimo, da bomo
vedno znali in zmogli ustvarjati pristne medsebojne
odnose in da nam čim več metuljev sede na ramena.
Otroci, učenci in delavci OŠ Voličina

Dani Hegedič, 6. b

Športni dan v Pristanu
V petek, 5. 12. 2008, smo se učenci višjih razredov
preverili v plavanju v mariborskem kopališču Pristan.
Pred odhodom smo v šoli malicali, potem pa smo se
z avtobusom odpravili Maribor. Tam smo najprej preplavali krajši bazen. Plavali pa smo tudi v 50-metrskem bazenu. V tem bazenu je bila voda bolj mrzla,
zato so nekateri ostali v bazenu s toplejšo vodo. Dan je
zelo hitro minil, toda vsi smo se zelo zabavali.
Saška Kurnik, 6. a

klub. Vsi smo odgovorili, da vemo, saj ima mojih najljubših 10 tudi moja mama.
Sprehodili smo se mimo polic, na katerih so naložena živila, zelenjava, čistila, kozmetika in veliko drugih stvari. Imajo velike hladilnike in peč, v kateri pečejo slastne žemljice, rogljičke in razne zavitke. Vsaka
prodajalka ima svoje delo. Zaposlenih jih je šest. Ena
je zadolžena za delikateso, druga za polnjenje polic,
tretja pa za blagajno.
Izvedeli smo tudi, da osebe mlajše od osemnajst
let, ne smejo kupovati alkoholnih pijač in cigaret. Nakup plačamo na blagajni z gotovino ali s kartico. Trgovkam se zahvaljujemo za prijaznost.
Nadja Fras, 3. a

V trgovini Kmetič
2. 12. 2008 smo bili v trgovini Kmetič. Ob vstopu
smo pozdravili prodajalke. Gospa Majda nas je vprašala, kaj pomeni mojih 10 najljubših, akcija in TUŠ

Tadej Kurnik, 6. a
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Šola v naravi 8. a in b razreda
Učenci osmih razredov smo se prvi teden v decembru udeležili šole v naravi. Nastanili smo se v domu Peca, ki
leži blizu mežicea. Tam so nam pripravili veliko zanimivih vsebin, kot so: lokostrelstvo, plezanje po umetni steni,
orientacija, spoznavanje naravnih in družbenih značilnosti Koroške. Domov smo se vrnili z mnogimi življenjskimi
izkušnjami, ki so nam jih zaupali prijetni učitelji na domu Peca.

Največji užitek je bil streljati z loki.

Plezanje po plezalni steni nam je šlo
zelo dobro od rok in nog.

Delali smo tudi v skupinah ob potoku, kjer smo iskali
potočne živali.

Zelo smo se nasmejali, ko smo izbirali miss in mistra doma Peca.

Zatopljeni v načrte za orientacijsko delo.

Tudi petja in plesa ni manjkalo.
Ina Pivljakovič in Nejc Krajnc, 8. b
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NAPIČI JIH NA BODICE. Z NJIMI ODKORAKA V
SVOJ BRLOG. TAM SE Z NJIMI SLADKA.
LANA LAŠIČ, 2. A

TIGRASTA MUCA
DOMA IMAMO TRI MUCE. TIGRASTA JE
NAJSTAREJŠA. VSAK DAN LOVI MIŠI. KO DOBI
MALE MUCKE, JIH SKRIJE NA PODSTREŠJE. ZANJE LEPO POSKRBI IN JIH ČUVA.
ALEN PEKLAR, 2. A

Saška Kurnik, 6. a

Blaž Turk, 5. r.

VEVERICA

Zvezdica Zvezdana in deklica Ana

VEVERICA IMA KOŠATI REP. SKAČE IZ VEJE
NA VEJO. JE ZELO HITRA. ŽIVI V GOZDU, V
SVOJI DUPLINICI. JE LEŠNIKE IN OREHE. POLETI SI NABERE HRANO ZA ZIMO.
MITJA KLOBASA, 2. A

V posteljo se je odpravila deklica Ana,
k njej je prišla zvezdica Zvezdana.
Ana je zaspala,
zvezdica Zvezdana pa je še vsa nasmejana.
Zvezdica Zvezdana z njo bi se igrala,
ampak Ana je hitro zaspala.
Ana že trdno spi,
Zvezdana pa ob njej bedi.
Ines Ulbl, 4. a

MOJA OVČKA
V DAR SEM DOBIL MALO OVČKO. ZELO JE
LJUBKA. VSAK VEČER JI DAM HRANO. STARA
JE 18 MESECEV.
JAKOB PULKO, 2. A

MOJA TORBA
MOJA TORBA JE MODRE BARVE. NA NJEJ SO
PRIKUPNI TIGRI. IMA DVA ŽEPA. SPREDAJ STA
ZVEZDA IN LUNA. TA TORBA MI JE ZELO VŠEČ.
DOMINIK PETKO, 2. A

JEŽ JAKA
JEŽ JAKA RAD NABIRA JABOLKA IN HRUŠKE.

Zvezdica Zvezdana in deklica Ana
Živela je deklica z imenom Ana,
k njej je prišla zvezdica Zvezdana.
Pogovarjali sta se in igrali,
dokler nista skoraj zaspali.
Zvezdana se mora zdaj posloviti,
zato Ana ji mora nekaj podariti.
To so lepe lutkice, Zvezdana si izbere eno,
Ana ji reče, to je zdaj njeno.
Potem pa že v sobo priteče Anina mama,
zato se mala Zvezdana mora posloviti in domov vrniti.
Zala Jug, 4. a
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Trap najde dom
Nekoč za devetimi gorami in devetimi vodami je
Trap našel svoj dom in svojo srečo.
Nekega jutra se je spomnil, da lahko poležava in
spi, kolikor ga je volja, saj je prebival v razkošni hiši.
Naenkrat pa je nekdo potrkal na vrata njegove sobe.
Bila je čistilka, ki ga je s svojim neprekinjenim blebetanjem metala iz postelje dan za dnem. Trap je čistilkini
gostobesednosti hotel narediti konec. Ko mu je prinesla zajtrk, jo je Trap jezno ošinil s pogledom. Čistilka
se je tako prestrašila, da je urno stekla po stopnicah,
kot bi ji gorelo za petami. Trap je bil zelo zadovoljen
sam s seboj, toda niti pomislil ni, da ga »blebetalni
stroj«, kakor je imenoval čistilko, lahko zatoži. Odkar je v kuhinji zažgal krompir, se je svojega gostitelja
zelo bal. Zato se je odločil, da pobegne k sosedom.
Ko je sosedu natvezil neverjetne zgodbice o nevarni
čistilki, ga je ta sprejel. Toda Trap se ni zavedal, da
ga bo njegov gostitelj iskal tudi pri sosedih. Sosed je
Trapu povedal, da ga je nekdo iskal. Šele takrat se mu
je posvetilo, zato je pri priči odšel v gozd in se tam
skril. Toda čez dve uri, mu je v želodcu že zelo glasno
krulilo. Odločil se je, da iz gostiteljevega kokošnjaka
ukrade kokoš. Bilo je že temno, Trap se je približeval
kokošnjaku. Naenkrat pa mu je v želodcu tako glasno
zakrulilo, da se je zbudil njegov gostitelj in zakričal
nanj. Trapa je bilo zelo sram, ker je hotel nekaj ukrasti.
Zato se je gostitelju lepo opravičil, ta pa ga je sprejel
nazaj v hišo. Trap, gostitelj in čistilka pa so živeli srečno do konca svojih dni.
Saška Kurnik, 6. a

Miha Dobaja, 3. r.

Zaljubljenost
Ptički na veji žvrgolijo
in v meni ljubezen prebudijo.
Ko zaljubljen si,
vse se ti pred očmi megli.
Pri pouku nisi zbran,
doma pa len in zaspan.
Zato se ne učiš
in v šoli slabe ocene dobiš.
Kadar mama reče ti:
»Daj no, pomagaj mi!«
Ti le mirno ležiš
in še sanja se ti ne,
da kaj postoriš.
Ljubezen je lepa stvar,
za sebe ti ni mar.
Rada te ima
in velikokrat v tebi je doma.

Rebeka Šnofl, 6. a

Veselje
Vsi radi ga imamo,
a se prevečkrat z njim igramo,
veselje je, če se veseliš,
če dobiš nekaj, kar si dolgo že želiš.
Zagledala sem jo,
kar naenkrat mi je srce obstalo,
bila je psička Mona,
kar nisem verjela, da je res ona.
Vesel si, če dobiš psičko, kot je Mona,
Rada jo imam
in veliko se z njo igram.
Žan Simonič, 6. b
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včasih ti prinese nekaj,
kar bi koga zaskrbelo,
toda mene ni,
ker sem vedela,
da bo ob meni.

Nataša Brunčič, 6. a

Aljaž Sternad, 6. a
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veliko dela. Na koncu vrta je imel posajene velike jagode, ki mu jih je za rojstni dan podarila teta Metka.
Čez leto jih je pridno zalival, okopaval, plel in poskrbel, da jim je bilo res udobno. To leto ni bilo preveč
plodno in Rudi je upal, da mu bodo obrodile vsaj jagode. Napočilo je poletje in Rudi se je zelo bal, ker
mu prejšnje poletje jagode niso obrodile. Vsak dan
jih je pridno zalival in nekega dne je opazil, da so se
jagode začele sušiti. Hitro je odhitel v trgovino k krtu
Tonetu, ki mu je dal gnojilo, pri katerem se jagode ne
bi smele posušiti. Ko je nekaj časa gnojil, je opazil, da
gnojilo res deluje. Vendar jagode še vedno niso obrodile. Odhitel je k teti Metki po nasvet. Povedala mu
je, naj jagode nekaj časa pusti pri miru, saj se bodo
same odločile, kdaj bo pravi trenutek za dozorevanje.
Metkin nasvet je Rudiju koristil, čeprav je bil žalosten,
da jagode še niso zrele. Nekega dne ga je po telefonu
poklicala mama Maša, ki je živela daleč stran, in mu
povedala, da pride ponj, ker gresta skupaj na morje.
In res je bilo tako. Naslednji dan je pred Rudijevo hišo
stal rdeč avto z zloženo streho. To je bil Mašin avto.
Imela ga je zelo rada. Na hitro sta spakirala in že sta
se peljala proti morju. Ko sta prispela, sta razpakirala
in odhitela na plažo. Zabavala sta se vsa tja do poznih
ur. Res je, da je dopust hitro minil, vendar se je Rudi
vsak dan spomnil svojih nesrečnih jagod. Nekega dne
pa je Rudi na morju spoznal prijatelja Bena. Ugotovila
sta, da sta iz iste vasice. Spoprijateljila sta se in postala
najboljša prijatelja. Tako je čas poleg Bena hitro minil
in napočil je dan za vrnitev. Odločila sta se, da gresta
skupaj domov. Tako se je Beno odpeljal z njima proti
domu. Ko so prispeli, so se ustavili še pri Benu in se
dobro spoznali. Rudi je na morju zelo užival in je pozabil na svoje jagode. Ko je prišel domov, mu je srce
obstalo. Jagode so dozorele. Bile so lepe in rdeče. Z
mamo sta se posladkala in se zabavala do večera.
Rudi je zvečer utrujen odšel spat, jagode pa so mu
vsako leto lepo dozorele. Tako je živel srečno do konca svojih dni.
Nataša Brunčič, 6. a

Vila Svilenka

Dani Hegedič, 6. b

Jagode na vrtu spet obrodijo
Nekoč je za hribčkom sredi vasi stala majhna hiša
v obliki gobe z rdečo slamnato streho. Bila je res lepa
in v njej je živel zajec Rudi.
Rudi je bil vrtnar. Skrbel je za rože v vsej vasici in
doma je imel prelep vrt, s katerim je imel vsak dan

Nekoč je v razkošni palači prebivala vila. Njena
krila so bila mehka kot svila.
V palači ni bila sama, temveč je tam bilo tudi dvanajst drugih vil. Toda nobena je ni marala, saj so ji
zavidale njeno lepoto in mislile, da v svojem življenju
ne more ničesar doseči. Bile so zelo ljubosumne, saj
je Svilenka, tako so jo imenovale, imela zelo veliko
snubcev. Svilenki je nekega dne bilo dovolj zbadanja in nesramnosti. Odločila se je, da gre v širni svet.
Naslednje jutro je na skrivaj odšla. Hodila je, potem
nekaj časa korakala, pa tudi letela je malo. Minilo
je sedem dni in pojedla je zadnjo drobtinico kruha.
Strašno ji je krulilo v želodcu in jo zvijalo. Nakar je
prišla do borne hišice z majhnim vrtičkom. Potrkala
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je na vrata. Odprla ji je stara ženica, ostrega pogleda. Svilenko je kar malo stisnilo pri srcu, vendar je
vseeno prosila za malo mleka ali kruha. Ženica jo je
še bolj jezno pogledala in ji pred nosom zaloputnila
vrata. Svilenka je jokaje odšla naprej. Hotela je umreti
od lakote, zato je sedla na bližnjo skalo in čakala. Nato
je mimo prišel pes. Vprašal jo je, ali potrebuje pomoč,
toda ona mu najprej ni odgovorila. Ponovno je želel
vedeti, kaj počne tukaj sama. Rekla mu je, da čaka, da
bo umrla od lakote in da ne potrebuje pomoči. Pes ji
je rekel, da ve, kje lahko dobi kaj za pod zob. Toda ona
mu je odvrnila, da je že prepozno. Pes jo je prepričeval
še dolgo v noč, ko se je le pustila prepričati. Skupaj s
svojim pasjim prijateljem sta odšla k čarovniku, kateri jima je dal hrane in denarja, kolikor sta ga hotela.
Svilenka in pes sta si s tem denarjem zgradila pravo
veliko palačo.
Nekega večera pa se je pes spremenil v čednega
vilinskega princa. S Svilenko sta se že drugi dan poročila. Na poroko je bilo povabljenih tudi dvanajst vil
iz palače, ki so bile zelene od zavisti. Vilinski princ in
Svilenka pa sta srečno živela do konca svojih dni.
Saška Kurnik, 6. a
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kar vem. Rekel sem mu le, da bi se predstavil meščanom. Nato sem raje vstal, rekel zbgom in odšel.
Ko sem čez nekaj dni spet hodil po mestu, sem
slišal govorice, da je nevidni mož odšel. To je bilo zadnje, kar sem slišal o njem.
Timotej Kurnik, 8. a

Miha Bračko, 6. b

Hrepenenje in želje

David Malek, 7. r.

Zgodba o nevidnem človeku
Osamljen sem hodil po mestu, ko sem slišal govoriti o človeku, ki naj bi bil neviden. Odločil sem se, da
bom to stvar raziskal.
Vprašal sem mimoidočo gospo, če kaj ve o govoricah, ki ves dan krožijo. Povedala mi je, da je nek meščan obiskal tega človeka in je ugotovil, da je neviden.
Odločil sem se, da bom obiskal tega človeka in se bom
poskušal spoprijateljiti z njim.
In res. Že dan kasneje sem se odpravil v gostilno, v
kateri je bival. Potrkal sem in zaslišal glas, ki je rekel,
naj vstopim. Počasi sem odprl vrata in s strahom počasi vstopil. Srce mi je bilo, kot še nikoli. Prijazno sem
pozdravil in vprašal, če lahko sedem. Možak mi je rekel, naj sedem in me z ostrim glasom vprašal, zakaj
sem prišel. Počasi sem mu začel pripovedovati o tem,
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Hrepenenje je nekaj,
kar si močno želiš
ter se tega zelo veseliš.
Želje so lahko velike
ali pa majhne kot pike.
Če si nekaj želiš,
mogoče to tudi dobiš,
takrat se veseliš
in to s prijatelji deliš.

Rebeka Šnofl, 6. a

Kako sem rešila svojo kožo?
Nekega dne sva se z zajcem srečala v gozdu in se
začela igrati. Igrala sva se skrivalnice in zagledala lisico. Zelo sva se je ustrašila in zbežala. Nekaj časa sva
tekla in se skrila v travo. Hitro sva naredila kletko za
lisico. Tako se je lisica ujela vanjo in ni mogla več ven.
Tako sva se z zajcem lahko v miru igrala naprej.
Amadeja Brus, 4. r.

NAŠI NAJMLAJŠI

24. december 2008

Vse o sreči

Sreča je
tudi to, če
se objamemo.

V mesecu decembru je veliko govora o sreči. Ljudje si segamo v roke in si želimo srečo. Z otroki v vrtcu smo iskali in raziskovali srečo.
Z razmišljanji in dejavnostmi o sreči smo spoznali: »Sreča je vedno in povsod, le vedeti moramo, kaj je.
Ne moremo je prijeti, lahko pa jo občutimo. Najde jo
lahko vsak v svojem srčku.«
Kako so razmišljali in kaj so povedali otroci

Sreča je,
ko praznujemo
rojstni
dan.

Zakaj si danes srečen?
• Ker se igram s prijatelji.
• Ker sem v vrtcu.
• Ker me ima nekdo rad.
• Ker bo jutri snežilo.
• Ker mi je Iva dala risbico.
• Ker sem nahranil želvi.
• Ker grem z mamico danes v Maribor.
• Ker pride danes v vrtec knjižničarka.
Kako občutite srečo?
• Srček nam veselo bije,
• obraz je videti lep,
• skačemo,
• se smejimo,
• plešemo,
• pojemo,
• vse je lepo, pa nas imajo vsi radi.
Kaj je to sreča?
• Sreča je, če se zaljubiš.
• Sreča je, kadar sije sonce.
• Sreča je, če nisi bolan.
• Sreča so rožice.
• Sreča je, ko vidiš lepi oblak.
• Sreča je tudi dež.
• Sreča je, ko poslušam pravljice.
• Sreča je čisti zrak.
• Sreča je, če ti kdo pomaga.
• Sreča je vrtec.
• Sreča je, ko jem.
• Sreča so prijatelji.
• Sreča sta mamica in ati,
• pa babica in dedek tudi.
Izdelali smo si knjigo o sreči. V njej je veliko lepih
misli o njej. Naredili pa smo si tudi drevesa sreče, ki
nam krasijo našo igralnico.
Naši nasveti, da najdete srečo še vi!
1. Veliko se smejte, imejte se radi, imejte radi vse
okrog sebe: ljudi, živali, rastline …
2. Vsak dan naredite nekaj prijaznega, dobrega,
nekoga osrečite!
3. Ko se zjutraj zbudite, pomislite, kaj vse lepega

Sreča je,
kadar se
igram s
prijatelji.

Sreča je,
ko gledam
knjigo.

boste danes videli, slišali, delali.
4. Poglejte se v ogledalo in videli boste, kako je
vaš obraz lep, kadar se smejite.
5. Vsaj deset krat dnevno se pošteno, glasno nasmejte in srečni boste.
In še naše voščilo ob novem letu.
Naj vse dni vaše srce se smeji
in sreča v njem živi!
Srečno in zdravo leto 2009.
Vam želijo
otroci iz vrtca v Selcah z vzgojiteljicama

stran 9

ZABAVNA STRAN

24. december 2008

Rihanna

http://vivreboutique.files.wordpress.com/2008/02/rihanna.jpg
http://wallpapers.discuta-liber.com/wp-content/uploads/
2008/01/wz_rihanna_5347457j3jtg4.jpg

Rihanna se je rodila 20. februarja leta 1988 na
otoku Barbados, kjer je tudi razvijala svoj glasbeni
talent.
Že kot mlada deklica je dosegla nekaj nagrad povezanih z glasbo v šoli in drugje. V zgodnjih 14 letih
je ustanovila skupaj z nekaterimi sošolkami svoj band.
Pri 15 letih pa ji njena prijateljica predstavi svetovno
znanega producenta Evana Rogersa, ki je odkril že
Christino Aguilero in druge pevke. Z prijateljem Carlom Sturkenom sta jo odpeljala iz Barbadosa, kjer sta
namreč v tistem času preživljala počitnic, v ameriške
studije in poskrbela, da svetu predstavita mlado Rihanno s prvim albumom. Rihanna je nato
prišla pod okrilje producenta in pevca Jay
Z-ja, ki jo je povezal z založniško hišo Def
Jam Records, kjer je Rihanna podpisala
pogodbo in pri kateri je še danes. Do sedaj je prodala že več kot 11 milijonov albumov.
Svojo uspešno glasbeno pot je začela
leta 2005 s prvim albumom Music Of The
Sun in jo nadaljevala s svojim do sedaj
najuspešnejšim albumom Good Girl Gone
Bad.
Matija Damiš, Aljaž Benko, Timotej
Kurnik, 8. a
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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.

