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Kviz Premetenko

Zimske nevšečnosti

10. 1. 2009 smo se Saška Kurnik, Špela Peserl in
Tadej Kurnik ponovno odpravili na radio Slovenske
gorice. Tam smo se v radijskem kvizu Premetenko,
pomerili z OŠ Benedikt. Rezultat je bil 12 : 12, zato se
vsi uvrstimo v finale, ki bo 7. 2. 2009.
Saška Kurnik, 6.a

V času božično-novoletnih praznikov se je pri nas
precej ohladilo, dnevne temperature so bile kar nekaj
dni okrog 8°C pod ničlo. V ponedeljek, 12. 1. 2009,
smo ugotovili, da je voda v ceveh zamrznila, zato je
celotna šola s kuhinjo ostala brez tekoče pitne vode. V
telovadnici ima šola še drug priključek na javni vodovod, zato se je kot najbolj primerna rešitev našla povezava med priključkom v telovadnici in obstoječim
šolskim omrežjem. Problem smo rešili tako, da smo
šolsko vodovodno omrežje povezali s cevjo, ki smo jo
položili kar po hodniku med šolo in telovadnico. Po
desetih dneh, 22. 1. 2009, je cev odmrznila, zato smo
lahko umaknili cev, s katero smo bili povezani na vodovodno omrežje v telovadnici.
V torek, 27. 1. 2009, je širše območje Slovenskih
goric zajelo močno sneženje. Padal je moker sneg, ki
je lomil drevesa in trgal električne ter telefonske žice.
Okrog 18.30 ure je širše območje ostalo brez električne energije. Šola je bila brez elektrike do 12. ure naslednjega dne. Otroke, ki so vključeni v jutranje varstvo,
smo v sredo zjutraj sprejeli kar v temi na hodniku med
telovadnico in šolo. Zasilna razsvetljava ni delovala,
ker so se baterije že prejšnji večer izpraznile. Otroke
smo do 7. ure v razrede spremljali z baterijami. Pouk
je ta dan obiskalo 138 učencev. Nekaj jih je zagotovo
izostalo od pouka zaradi velikih količin snega, nekaj
pa je bilo bolnih. Tega dne do 12. ure kurjava v šoli ni
delovala kot pri večini domov, kjer ogrevajo s kurilnih
oljem. Temperatura v šolskih prostorih je bila okrog
18°C, saj so zidovi šole debeli in se počasi ohlajajo.
Otrokom je bil na razpolago čaj. Kuhinja je obratovala
nemoteno, saj je njen poglavitni vir energije plin. Tisti
učenci, ki jim je bilo hladno, so lahko sedeli pri pouku
v bundah. Nekatere šole v okolici so se odločile, da
učencem pouk ta dan odpade, zato so učence poslali
domov. Mi smo se odločili drugače, saj nismo upali
prevzeti odgovornosti za varnost učencev v času, ko
naj bi bili v šoli.
Ravnatelj

ŠKL nogomet
Kot vam je že znano poteka ŠKL turnir v malem
nogometu. V njem sodeluje tudi naša šola. Odigrani
sta bili že dve tekmi. Prva je bila proti osnovni šoli
Cirkulane-Zavrč, katero je zmagala osnovna šola Voličina z rezultatom 6 : 2.
V sredo, 17. 12. 2008, pa se je ekipa ŠKL Osnovne
šole Voličina odpravila na tekmo v Lenart. Med igralci
je bila velika napetost, saj so se borili proti veliko bolj
izkušeni ekipi kot je Cirkulane-Zavrč. Tekma je bila
zelo zanimiva. Po končani prvi četrtini je bil rezultat
v našo korist, saj je bilo 2 : 0. Potem pa je na žalost
sledil preobrat. Igralci Lenarta so v drugi četrtini dali
kar šest golov. Na koncu četrtine je bil rezultat 6 : 4 za
Lenart. Tako so sklonjenih glav igralci Osnovne šole
Voličina odšli v slačilnice. Po nekaj napotkih trenerja
se je začel drugi polčas. Naše punce so spet znižale
rezultat na 6 : 5. V zadnji četrtini pa so na igrišče stopili še dečki. Ta četrtina je bila zelo napeta. Ampak
našim igralcem je motivacija padla in dobili so še tri
gole. Po sodnikovem žvižgu je bilo konec tekme in na
tribunah v športni dvorani v Lenartu je bilo slišati veliko veselje ob zmagi njihove ekipe. Tako je bil skupni
rezultat 8 : 5 za osnovno šolo v Lenartu.
V prihodnje še nas čakata dva obračuna. Eden
bo v Cirkulanah-Zavrč, drugi pa bo v naši športni
dvorani proti osnovni šoli Lenart. Na ogled te tekme
ste seveda vljudno vabljeni.
Matija Damiš, 8. a

Mihael Dobaja, 3. r.

Nastja Krajnc, 6. b
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Zimska šola v naravi za učence 6. a in b razreda
Od ponedeljka, 5. 1. 2009, do petka, 9. 1. 2009, smo
bili učenci 6. a in b razreda v zimski šoli v naravi na
Pohorju, v CŠOD Planinka. Vsako jutro smo morali
vstati ob 7. uri in pospraviti sobe. Kajti te so se vsak
dan dopoldan ocenjevale, ko smo bili mi na smučišču.
Po zajtrku smo se odpravili na smučišče, nekateri pa
na tekanje na smučeh. V torek zvečer smo šli na nočni
pohod in uživali, ko smo spoznavali ozvezdja. Četrtkovo popoldne je bilo prav zanimivo, saj smo odšli na
Naši uspešni tekači.

pohod po strminah do slapa Skalca. Po večerji je bil
na vrsti zabaven program. Vsaka soba se je predstavila, nato pa so nam učitelji pripravili še zabavne igre.
V petek smo na smučišču priredili tekmovanje v alpskem smučanju. Ko smo se vrnili, smo imeli kosilo,
nato pa smo odšli domov.
Ta šola v naravi nam bo zagotovo ostala v spominu. Bilo je nepozabno in zelo smo uživali.
Učenci 6. a in b razreda
Nekateri smo se smučali.

Pohod na slap Skalca
je bil prav naporen.
Toliko strmin ...

Prav zanimivo si je bilo
ogledati točke, ki so jih
pripravile sobe.
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Slap Skalca

Pihanje žogice

ZANIMALO NAS JE
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Z »biciklom« iz Berlina v Voličino (1. del)
Po dnevu ogledovanj glavnih znamenitosti, te res
veličastne nemške prestolnice, ki je bila še pred dvajsetimi leti z zidom in strogim vojaškim nadzorom
razdeljena na dva dela, se je pričela najina pot proti
domu, proti Voličini. Čeprav je bila to, po potovanju
po Sloveniji in od Strasbourga do Voličine, že najina
tretja kolesarska avantura, sva se s težkim srcem poslovila od Mateja in Robija, prijateljev, ki sta naju z
avtom pripeljala v Berlin. K temu je najbolj botrovalo
dejstvo, da sva pred potjo naredila premalo kolesarskih kilometrov in nič kaj vzpodbudna vremenska
napoved za prihajajoče dni.
Kljub temu, da je Berlin s 3,5 milijona prebivalcev
tretje največje evropsko mesto, prepredeno s številnimi ulicami, stolpnicami in drugimi impozantnimi
stavbami, sva za razliko izpred dveh let, ko nikakor
nisva znala najti kolesarske
Brandenburška vrata.
poti iz Strasbourga, tokrat
s precejšnjo lahkoto našla
cesto, ki naju je vodila proti
Dresdnu. Ob koncu 2. svetovne vojne, do tal porušenemu vzhodno nemškemu
mestu, ki ga danes Nemci
štejejo za najlepše.
Dežne kaplje so naju pri-

čakale ob prihodu v Dresden, na obrobju katerega sva
v kampu prenočila drugo noč. Tretji dan potovanja,
ko naju je končno spremljalo sonce, sva se poslovila
od Nemčije in pozdravila Češko, državo, ki je skupaj s
Slovenijo vstopila v EU. Na nekdanji meji, ki še vedno
spominja, da je bila ta država vrsto let pod vplivom
nekdanje Sovjetske Zveze, so naju pričakali Kitajci, ki
so ob cesti prodajali njihovo majn uporabno in popolno neuporabno kičasto robo. Po spustu v Teplice, drugi šok. Kakšen kilometer so se ob cesti neprekinjeno
vrstili nočni lokali, ki so odprti sredi poldneva čakali
na evre iz sosednje Nemčije. Po začetnem neprijetnem
vzdušju, naju Čehi presenetijo še tretjič. Iz Teplic proti
80 km oddaljenim Češkim Jesenicam, kjer sva nameravala to noč prenočiti, imava na voljo le avtocesto,
ki si jo seveda morava deliti z vsemi avtomobili in
tovornjaki. Ampak to je pri
njih »normalniii«. In seveda
nič ni lepšega, kot pa gumi
defekt kolesarja na češki
avtocesti. Odkar skupaj kolesariva, je to najin skupno
peti gumi defekt in vseh pet
si lasti Matevž.
Dejan Kramberger

Gumidefekt na avtocesti.

Značilna podoba čeških vasi.

Hutka v kampu.

Malica oz. kosilo nekje na Češkem.
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Med novoletnimi počitnicami

Medved išče hruško

Med novoletnimi prazniki smo okrasili jelko. Na
hišo smo dali lučke in dva božička. Božiček mi je prinesel blagajno, Barbiko in konja, sestri Lani pa žogice
in kocke. Novo leto smo dočakali na Stražeh. Bili smo
pri prijateljih. Gledala sem risanko. S Sandijem sva se
igrala. Ko je bila ura polnoč, smo spuščali rakete. Bilo
je zelo lepo.
Sara Toplak, 3. a

Ker medved ni dobil svoje hruške, je bil zelo jezen.
Sklical je posvet vseh gozdnih živali.
»Včeraj sem na drevesu videl slastno hruško, danes pa je ni bilo več. Kdo jo je vzel?« je ostro vprašal
živali. Ker nobena žival ni vzela hruške, je medved
odšel na sodišče.
»Še danes hočem izvedeti, kdo mi je vzel hruško,
pa pohitite!« je zabrundal.
Sodniki so povprašali ljudi, če je kdo vzel medvedu hruško. Otroci so priznali, da so jo oni vzeli in jo
tudi vrnili.
»Ooo, glej, še ena hruška!« je dejal presenečeno.
Medved je kar pozabil na krivca, ko je zagledal še
eno hruško. Takrat je odšel s hruško nazaj v gozd.
Amadeja Brus, 4. a

Peter Egghardt, 3. r.

Dočakala sem novo leto
Novo leto sem dočakala v krogu družine. Babi je
skuhala okusno večerjo. Ko smo se najedli, smo si nalili šampanjec. Ob polnoči smo šli ven in smo spustili
rakete. Nato smo šli v hišo in še malo gledali televizijo. Spat sem šla ob pol dveh. Mami in ati sta celo noč
gledala televizijo. Ko sem se zjutraj zbudila, sta ati in
mami še spala.
Nina Kocpek, 3. a

Anja Klobasa, 9. r.

Pravljica o škratu

MUCA

Na Pohorju je živel škrat Bolfi. Vsak dan se je prišel kopat k jezeru. Plaval je z majhnimi in velikimi
ribami. Med temi čudovitimi ribami mu je krap Ferdo bil najljubši. Spoprijateljila sta se in postala nerazdružljiva. Vsak dan sta plavala in se igrala, dokler ni
prišlo do tistega groznega dne. K jezeru so prišli ribiči,
ki so lovili ribe. Ferdo se je tem pastem vedno spretno
izogibal. Nekega dne pa je prišel ribič, ki je bil zelo
spreten v ribarjenju. Na njegov trnek se je ujel Ferdo.
Močno se je upiral in se poskušal strgati s trnka, da bi
lahko ušel. Ribič je potegnil palico tako sunkovito, da
se je nanjo ujel Ferdo. Škrat Bolfi je v trenutku ostal
brez svojega prijatelja. Bolfi se je od žalosti umaknil
globoko v gozd na Pohorju. Nikoli več ni prišel k jezeru.
Lia Ludvik, 3. a

MUCA MALA JE V HIŠKI SPALA,
ZJUTRAJ SE JE ZBUDILA IN MIŠKO ULOVILA.
NUŠA KURNIK, 1. B
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ZGODBA O GOSKI
BILO JE JUTRO. MALA GOS SE JE PREBUDILA.
NAPOČIL JE DAN ZA NJENO PRVO PLAVANJE.
S TEŽKIM SRCEM SE JE ODPRAVILA DO RIBNIKA. BILO JO JE MALO STRAH. KO JE PRIŠLA DO
VODE, JE VANJO POMOLILA KLJUN. VODA JE
BILA MRZLA. STEKLA JE DOMOV IN SI NASTAVILA BUDILKO ZA NASLEDNJE JUTRO.
ALJAŽ HAFNER, 2. A

LITERARNE STRANI

Žiga Žabčič, 3. r.

NAŠA HIŠA
NAŠA HIŠA JE VELIKA Z RDEČO STREHO.
HIŠA IMA TRI SOBE IN KOPALNICO. POLEG
HIŠE STOJI HLEV. V HLEVU IMAMO DVA KONJA. IME JIMA JE VINA IN AMOR. STA MOJA
PRIJATELJA.
ŽAN ČUČEK, 2. A
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Luca Maximilian Simonič, 3. r.
Dokumente prosim,
da hlačk ti ne stresem.
V zapor boš šel
in nikoli ven prišel.
Sodišče dalo do leta,
da ti sedel boš do potepa.

Jasmina Krajnc, 5. a

Spiderman in Pika
Nekoč je živel maček Spiderman. Spal je na rumeni preprogi. Prišla je muca Pika. Zamijavkala je in ga
zbudila. Začela sta se tepsti. Prišla je teta in glasno
rekla – mir! Potem so šli skupaj na sprehod. Kmalu so
prišli domov. Mačka sta dobila kosilo. Pila sta mleko.
S polnimi trebuhi sta šla ležat pod drevo. Sita in zadovoljna sta opazovala ptičke na drevesu.
Maja Tkalec, 3. a

Kako sem rešil svojo kožo?
Z volkom sva se pogovarjala na lepi sončni jasi.
Naenkrat zagledava velikega medveda. Medved se je
razjezil in naju napadel. K sreči sem v roki imel velik
nož in sem zabodel medveda, prijatelj volk je medveda še ugriznil in ga ubil. Tako sva imela mir in sva se
zabavala do konca svojih dni.
Jure Recek, 4. a

Miško Razgrajač spet na cesti!
(poustvarjanje besedila)

A ne prav za dolgo.
Le do tedaj, ko k njemu
pristopi policaj.
Kaj pa zdaj,
ko pri njemu stoji policaj.

Natalija Krajnc, 9. r.

Smrt moje kobile
Pripovedovala vam bom o tem, kako je bilo, ko
je moja kobila umrla. Bilo je nekega dne, ko sem šla
k dedku. Že, ko sem prejšnjega večera šla spat, sem
imela zelo slab občutek. Ko pa sem prišla k dedku,
mi je moja oma povedala slabo novico, zaradi katere
sem prejšnji večer imela slab občutek. Takoj, ko sem
stopila v hišo, sem se preoblekla in sem kot vedno
nameravala iti h konjem, vendar me je oma zaustavila in mi rekla, da naj raje ne grem, saj me bo nekaj
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ugriznilo. Mislila sem, da je dedek kupil novega psa in
to sem tudi povedala omi, ona pa mi je odvrnila, da
sem se zmotila in mi povedala to slabo novico:«Tvoja
kobila Zvonka je včeraj umrla.« Najprej mi sploh ni
bilo hudo, toda, ko sem stopila v hlev, sem zagledala
Zvonko. Ležala je na tleh hleva, tako zelo nemočna.
Počutila sem se kot, da bi se mi srce razklalo na dvoje.
Stopila sem do Zvonke in padla na kolena ter pričela
jokati. Preplavil me je občutek takšne žalosti, da so
solze kar lile iz mene. Odšla sem k drugim konjem
v ogrado in pogledala Zvonkinega žrebička. Opazila
sem, da smrt njegove matere ni preveč vplivala nanj,
vendar se mu je vseeno poznalo. Ko sem odhajala od
dedka, sem Zvonki pritisnila še en poljub v slovo. No,
to je bilo to moje žalostno doživetje ob smrti moje kobile Zvonke. Sedaj je minilo nekaj mesecev, pa vendar
je bolečina še vedno v meni.
Anja Ornik, 6. b

30. januar 2009
krčmi, so naju hoteli aretirati, ker nisva imela potnih
listov. Če se ne bi oglasil trgovec in začel razlagati, da
mu je nek prijatelj dejal, da ga brez dokazov ne morejo zapreti. In sva bila prosta. V glavnem, Albin je
hotel postati neviden in prestrašiti neustrašne meščane. Rekel mi je, da imam prost dan, zato sem šel do
krčme, da spoznam tukajšnje ljudi. Kar dolgo sem se
zamudil, vendar sem ob osmih že bil pri hiši. Ker sem
pozabil ključe, sem pozvonil. Zaslišal sem škrtanje v
ključavnici in vrata so se počasi odprla s škripajočim
glasom, ki je poudarjal starost hiše. Vstopim, vendar
nikjer nikogar. Pogledam na mizo, kjer se je bleščal
bel papir, na katerem je pisalo:«Odkril sem formulo.
Končno neviden! Strašenje se začenja! Albin.« No ja,
sem si mislil, mu že ne bo hudega. In sem šel spat.
Zjutraj se zbudim in opazim, da nekaj ni v redu.
Ni tako, kot bi moralo biti. Pogledam čez okno in zagledam znan obraz. Albin. Vesel stečem po stopnicah
in odprem vrata. Za vrati pa me preseneti mrk obraz.
»Kdo bi si mislil, da ta nevidnost traja le 58 minut?«
Zaloputne vrata in se jezen odpravi v laboratorij. Ključavnica zaškriplje, ključ se obrne. Vstop v laboratorij
se zapre.
Naslednjega dne ga spet ni bilo nikjer. Na listku
je pisalo:«Ta napitek zdrži več kot 12 ur (dokazano).
Imam tovornjak napitkov, zato ti enega zapuščam. Če
pa hočeš spet postati viden, si na kožo zlij slivov sok
in boš kot nov.
Albin je odkril nevidnost, prestrašil je meščane in
odšel na pot. Meni pa je pustil napitek in napotke. Od
veselja sem se odpravil spat in sanjal, kaj se zgodi, če
bi bil neviden, kje bi taval, kjer bi spal, kaj bi delal ...
Špela Ekselenski, 8. b

Nagajivost
Kaja Tuš, 9. r.

Nevidni človek
V daljnem mestu so živeli ljudje, ki niso poznali
strahu, vse dokler ...
V oddaljenem kotičku na koncu mesta sta živela
policist in trgovec, ki so ga vsi klicali Poldi. Živela
sta prijateljsko, prijazno, bila sta prijatelja in kot najpomembnejše: ničesar se nista bala. Lahko je grmelo, lahko se je bliskalo, lahko je divjal tornado, a vsi
meščani so se zbrali v podzemni krčmi in brezskrbno popivali. Bili so neustrašni, vse dokler ni v mesto
prišel nek znanstvenik. In jaz, njegov pomočnik. Po
cele dneve sva preživela v laboratoriju, kjer je vse vrelo
od nevarnih in strupenih kemikalij. Iznašel je nešteto
formul za nešteto namenov. Da izgledaš kot Elvis, da
si super pameten, da si super popularen ... Znanstvenika sem poimenovala Albin. Ko se je prvič prikazal v

stran 8

Nagajivost je pri meni zelo grda,
saj zanalašč bratu pod nos iz moje riti prda.
Ker mu ta vonj všeč ni,
iz moje riti še bolj prdi.
Ker staršev ne ubogam skoraj nič,
je v mamini roki vedno bič.
Potem imam zelo bolečo rit,
zato je na mojem stolu plišasti kit.
Da je moja soba razmetana,
mi smeti prinese moja vrana.
ker moja sestra mora pospravljati,
jaz moram še več stvari nastavljati.
Jaz zelo rad izzivam teto,
saj bratranec bo zaradi nje pometo.
Res, da dostikrat tudi jaz,
ampak potem imam za nagajivost čas.
Tadej Kurnik, 6. a

NAŠI NAJMLAJŠI

30. januar 2009

Mi imamo se fajn, če vam prav je al ne ...

Obisk staršev v vrtcu

Priprava medenjakov

Praznično kosilo

otroci.
Lanski december je minil v veselem, prijetnem in
Pravljični december ne bi bil to, če si ne bi priv povsem domačem vzdušju. Za uvod v ta veseli mevoščili prazničnega kosila. Svečano pogrnjene mizisec smo povabili naše starše. Njihovega obiska smo
ce s prazničnimi prti, svečke ... kot na silvestrovo. In
bili zelo veseli. Skupaj smo izdelali veliko okraskov in
meni? Hrana, ki jo Sončki obožujemo.
naš vrtec je bil odet v praznično obleko. Hvala starši
Pika na i vsega pravljičza vašo ustvarjalno pomoč.
nega dogajanja pa je bil obisk
Mi pa smo starše razvebožička, ki sta ga spremljala
selili z lepimi voščilnicami
zajček in angel. Zaupali smo
in medenjaki, ki smo jih
mu svoje želje. Mi pa smo
sami pripravili. Pomagali sta
mu poklonili pesem in najnam kuharici, ki sta v kuhilepše želje v novem letu.
nji medenjake ravno dovolj
In že smo v letu 2009.
spekle (le tu in tam je kaPestro in veselo nadaljujemo
kšen medenjak od vročine
z našim delom. Naj vam zadobil krila). Medenjaki so
upam, da smo to leto začeli
bili slastni in če ne verjamezelo sladko in slovesno, kot
te, vprašajte naše starše.
smo lanskega končali. Zakaj
Prav posebno doživetje
se gotovo sprašujete?
pa so bile kotalkarice iz PriŽe v prvem tednu smo
morske. Dokazale so, da se s
imeli štiri slavljence, ki so
kotalkami da plesati kot na Obisk božička z zajčkom in angelom
ledu. Bile so res fantastične.
upihnili vsak po nekaj svečk.
Kar pa seveda ni vse. Sončki si res privoščimo! TaTo so Urban, Manja, Nik in Julija.
Naše želje slavljencem: »Bodite zdravi, dosti sadja
koj naslednji dan smo se pojavili kar v prvi vrsti dvojejte, pa veliko se smejte!«
rane kulturnega doma, da si čisto od blizu ogledamo
Vrtec Voličina
skrivnosti Palčka Darilzavijalčka. Izvedeli smo veliko
božičkovo skrivnost, ki pa jo lahko slišijo le pridni
Naši slavljenci
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Dick King-Smith: Kako je pujska Lizika postala velika gospa
Knjiga Kako je pujska Lizika postala velika gospa
govori o princeski, katere rojstni dan se je sunkovito
bližal. Oče in mati sta princesko kar prepogosto spraševala, kaj si želi za rojstni dan. Zanimalo ju je, če si
želi medvedka ali kaj takšnega, toda princeska jima je
vedno odgovarjala z istim odgovorom: »Hočem ljubko pujsko.«
Ko sta starša končno ugotovila, da je ne bosta prepričala, naj si izbere kaj drugega, sta dala razbobnati,
naj se vsi zberejo točno na njen rojstni dan pred palačo. Prišel je ta dan in princeska si je vsakega prašička
podrobno ogledala, končno se je odločila. Izbrala je
pujsko, ki je bila najbolj prikupna, dala ji je ime ... Pa
zakaj ne bi ostalega prebrali sami?
Karin Petko in Rebeka Šnofl, 6. a

Predstavila vam bom pisateljico svojega otroštvaAstrid Lindgren.
Astrid Anna Emilia Ericsson se je rodila
14. novembra leta 1907.
Preživela je srečno otroštvo ob starejšem bratu
in mlajšima sestricama.
K srečnemu otroštvu so
največ prispevale knjige,
narava in igra. Veliko je
brala.
7. avgusta 1914 je
prvič prestopila prag
osnovne šole. Svoj zaključni izpit je opravila z dobrimi rezultati, njen najboljši predmet pa je bil švedščina. Pri trinajstih letih se je odločila, da nikoli ne bo postala pisateljica.
Osnovno šolanje je končala pri 16. letih.
Pri 18. letih je zanosila. Ker zaradi opravljivk ni
hotela biti v breme svoji družini, se odloči, da se bo
preselila v Stockholm. 4. decembra 1926 rodi sina
Larsa. Šolanja ob otroku ni mogla končati saj še ni
bila vrtcev, zato se odloči, da bo Larsa dala v rejništvo. Njen šef ji je uredil honorarno delo v uredništvu potovalnih priročnikov. Šef pisarne je bil Sture
Lindgren.
Gospa, ki je skrbela za Larsa je nenadoma zbolela.
Takoj, ko je Astrid slišala za novico, je Larsa poiskala in ga pripeljala s seboj v Stockholm. A na srečo, je
našla streho pod glavo pri prijazni gospodinji, ki je
Larsa tudi popazila, ko je bila Astrid v službi. Toda
nastal je nov problem. Lars je dobil oslovski kašelj, ki
je trajal več mesecev. Ravno v tem obupnem času pa ji
od doma pišejo, da se lahko vrne domov. Meseca maja
si je Astrid vzela dopust in se z otrokom vrnila domov.
Skupaj sta se igrala in plezala.
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Astrid Lindgren
Medtem, ko je Lars preživljal srečne trenutke na
kmetiji sta se Astrid in Sture Lindgren odločila, da se
poročita. Večno zvestobo sta si obljubila v aprilu leta
1931.
Ko je bil Lars star 4 leta in pol se je družina preselila v Stockholm. Če so bili na tesnem z denarjem je napisala kakšna reklamna besedila ali kako pravljico, da
je dobila honorar pri časopisu. Vendar je bila še vedno
zvesta svojemu sklepu, da ne bo nikoli pisateljica.
21. maja 1934 se je rodila hčerka Karin, ki si je
izmislila Piko Nogavičko in Kljukca o katerima ji je
morala Astrid cel čas pripovedovati.
28. marca 1944 ko je bila Astrid stara 37 let je padla po ledu in si zvila gleženj. Takrat je začela zapisovati Pikine dogodivščine. Ugotovila je, da je pisanje
krasna stvar.
Leta 1952 ji umre mož Sture Lindgren.
Leta 1958 je prejela knjižno nagrado Hansa Christiana Andersena. Nekaj let kasneje je izdala svojo
knjigo Emil iz Lönneberge
Leta 1986 umre njen sin Lars.
Umrla je 28. januarja 2002 v Stockholmu v 94. letu
starosti.
Njena dela so prevedena v več kot 60 jezikov. Svoje
knjige je namenjala otrokom v tolažbo in zabavo, obenem pa upala, da bodo njene knjige prispevale k bolj
zavzetemu odnosu do
otrok. Njena najbolj
znana dela so: Ronja,
razbojniška hči; Brata
levjesrčna;Erazem in
potepuh;Pika Nogavička; Bratec in Kljukec s strehe ...
Špela Ekselenski, 8. b

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.

