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AKTUALNO
Na obisku indijski veleposlanik
dr. V. S. Seshadri
V torek, 19. 5. 2009, je indijski veleposlanik dr. V.
S. Seshadri s soprogo obiskal OŠ Voličina. OŠ Voličina je že nekaj let vključena v projekt Ekošola kot način
življenja. V tem šolskem letu smo se vključili v akcijo
Očistimo Slovenijo – pomagajmo Indiji. V mesecu
decembru smo zbirali odpadni papir in sredstva, ki
smo jih na ta način zbrali, nakazali za gradnjo osnovne šole v Indiji.
Na podlagi tega dejanja se je indijski veleposlanik
odločil, da bo obiskal našo šolo. Udeležil se je prireditve Otroci in učenci pojemo, plešemo in igramo, ki
jo šola vsako leto organizira nekje v sredini meseca
maja, saj se počasi približuje konec šolskega leta in zdi
se nam prav, da učencem damo možnost, da pokažejo, kar so se naučili skozi šolsko leto. Prireditve sta se
udeležila tudi poslanec Državnega zbora RS g. Marjan
Bezjak in župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, ki je visokega gosta ves čas spremljal. Veleposlanik je pred prireditvijo pogledal šolske prostore. Na
prireditvi je zbranim spregovoril v angleškem jeziku
in prebral sestavek v slovenščini. Šolski knjižnici je
podaril 37 knjig. Nekaj knjig opisuje zgodovino Indije, v drugih pa so indijske pripovedke. Veleposlanika
je spremljala Lakshmi Shree iz Indije, 12-letna prvonagrajenka mednarodne razstave otroških likovnih
del z naslovom Kdo sem jaz? Kdo je moje ljudstvo?
Ravnatelj

Analiza ankete

nadaljevanje iz prejšnje št. Šolarčka

Preobremenjenost staršev
Eden izmed staršev je v anketi zapisal tako: »Včasih tudi malo pozabljate, da so starši otrok v službah
in da imajo doma tudi obveznosti … «
Spoštovani starši, vem, da ste obremenjeni z delom
v službi in da v življenju, ki nam je dano, ni vedno lahko, saj se velikokrat pojavljajo problemi, ki jih tudi mi
starejši rešujemo s težavo. Kljub našim obremenitvam
je zelo dobro in po moji oceni največ vredno, če se le
da, da ste z vašim otrokom, se z njim pogovarjate o
različnih stvareh. Za uspešno delo v šoli je pomembno, da se veliko pogovarjate tudi o njej. Razpravljate
o dogodkih v njej in pomagate otroku, da razmišlja,
analizira stvari iz šole in življenja nasploh. Prav je, da
ga v razmišljanjih usmerjate z vprašanji, ali je to bilo v
redu, kako bi pa ti ravnal v enakem ali podobnem primeru. Po mojem prepričanju je zelo pomembno, da se
zanimate za njegovo delo v šoli in da mu pri tem stojite
ob strani. Šola je delo. Za uspehe na vsakem področju
so potrebni trud, zavzemanje in delo. Veste, da receptov pri vzgoji ni. Velikokrat se dogaja, da starši vzgajamo podobno, kot smo bili sami vzgajani. Tista vzgoja,
pri kateri otroci čutijo, da jih imamo radi, je po moji
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oceni tista ta prava. Imeti oziroma si vzeti čas za otroka in se z njim pogovarjati, je tisto, kar zmore vsak. Mi
starejši vemo, da nam je velikokrat lažje, če probleme,
ki jih imamo, zaupamo pravemu prijatelju. Tudi otroci in učenci imajo probleme in težave, ki jih ne znajo
ali ne zmorejo uspešno reševati. Pri reševanju takih
otrokovih težav imamo starši zelo pomembno vlogo.
Ni vedno tako, da nam otroci vse povedo, zato je potrebno, da otroka »vidimo«, da ga poznamo. Postavlja
se mi vprašanje, koga pa naj poznamo, če ne svojega
otroka? Pa smo pri vzgoji. Katera je tista ta prava? Ali
morda tista, ko otroku kupimo vse, kar si zaželi? Ali
morda tista, ko ga odpeljemo na »naj dopust« in smo
vsi zelo zadovoljni z lokacijo in ponudbo, o stvareh, ki
nas težijo, pa se ne znamo pogovarjati? Ali morda tista, ko verjamemo samo svojemu otroku (moj pa tega
že ni naredil)?
Kljub vaši preobremenjenosti, spoštovani starši,
bo »naložba« v odnose z vašim otrokom tista najdonosnejša. Meja pri vzgoji med zaupanjem in »izkoriščanjem« je lahko hitro zlorabljena s strani otrok, zato
moramo biti pri tem previdni. Naj počasi zaključim z
mislijo, da vas vaši otroci potrebujejo in so po mojem
mnenju najpomembnejši v vašem življenju. V dobi
odraščanja imajo mladostniki veliko izzivov, kdaj pa
kdaj tudi take, ki nam starejšim in staršem niso všeč.
Če ste ali boste od svojega otroka – srednješolca, ki
je polnoleten, kljub njegovim prijateljem dobili zjutraj ob 3.00 uri klic: »Ati, pridi po mene, ker …« vaša
vzgoja zagotovo ni bila napačna.
Ravnatelj

Dan Zemlje
V sredo smo odšli k bolnikom, ki so varovanci
Zavoda Hrastovec. Bili so zelo prijazni. Z njimi smo
pobirali smeti. Našli smo ogromno različnih odpadkov. Nabrali smo jih toliko, da je moral gospod Mesarec iti po več vrečk. Ko smo počistili, so nam bolniki
ponudili sendviče. Najedli smo se ter odšli pogledat
njihovo pralnico in sobe, nato pa se jim zahvalili in se
odpravili nazaj v šolo.
Aljaž Ruis, 3. a

Pri bolnikih
V sredo, 22. 4. 2009, smo učenci 3. razreda obiskali bolnike. Z njimi smo pobirali odpadke po Voličini.
Bilo jih je veliko. Ko smo počistili, smo imeli malico.
Dobili smo sendviče in sok. Ogledali smo si tudi pralnico, kjer so bili veliki pralni in sušilni stroji. V največji pralni stroj lahko dajo 60 kg perila. Ogledali smo si
še likalnico in prostore, kjer bolniki živijo. Vsak ima
svojo sobo in kopalnico.
Matic Goznik, 3. a
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AKTUALNO
Ekodan

Škotsko govedo
V sredo, 22. 4. 2009, smo se učenci 6. razreda odpravili peš do ekološke kmetije Živko. Tam smo videli škotsko govedo, zajčke, 100 kokoši, koze, goske in
ribnik, v katerem se poleti kopa škotsko govedo. To je
vrsta krav, ki ima dolgo svetlo rjavo dlako. 100 kokoši na dan znese 60 jajc. Po obisku kmetije smo delali
plakate o ekopridelavi, ekokmetijah, ekoizdelkih, ekotržnicah … Imeli smo se lepo!
Saška Kurnik, Rebeka Šnofl,
Špela Peserl in Karin Petko, 6. a

Naravoslovni dan
V sredo, 22. aprila, ja na šoli potekal naravoslovni
dan. Vsak razred je dobil svojo temo, o kateri smo razpravljali med poukom. Učenci osmih razredov smo se
osredotočili na temo zasvojenosti in prišli večinoma
do enakih zaključkov – zasvojenost negativno vpliva
na zasvojenca. Ne le na zdravje, pač pa tudi na ljudi,
ki ga obdajajo.
Za uvod smo naredili 6 skupin. Po dve sta imeli
enake naloge. Če se je notranja zgradba večinoma razlikovala, se zunanja ni veliko. Na začetku je bilo besedilo o nekem zasvojencu, sledila pa so mu vprašanja
in naloge. Pod zadnjo nalogo je vsaka skupina dramatizirala neki prizor in življenja zasvojenca, o katerem

Predstavitve skupin
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je govorila zgodba. V večini dramatizacij so učenci v
vlogi staršev iskali pomoč pri psihiatru ali zdravniku,
vendar prvi korak morajo vsekakor narediti starši. Seveda slednji ne morejo pomagati, če zasvojenec ne želi
pomoči.
Prvo šolsko uro smo iskali odgovore na vprašanja
z listov. Tematsko so bila razdeljena na: anoreksijo,
bulimijo, zasvojenost z alkoholom in mamili. Temu
smo v drugi šolski uri dodali še predstavitve, ki so bile
tematsko razdeljene po listih.
Tretjo šolsko uro nas je obiskala medicinska sestra
iz Zdravstvenega doma Lenart. Podrobneje nam je
predstavila posledice kajenja in pitja alkoholnih pijač.
Razdelila nam je tudi brošure, ki smo jih doma pazljivo prebrali.
Četrto šolsko uro so sledile predstavitve del skupin. Bilo je zanimivo.
Po razmisleku smo ugotovili, da se večina zasvojenosti začne v glavi. Nihče še ni posegel po mamilih,
ker mu je bilo prelepo v življenju in bi rad vse zapravil.
Droge začnejo uživati tisti, ki imajo težave, jih je strah
nečesa, kar vlada nad njimi, in ne morejo prenehati.
Če zasvojenec ne bo najprej razčistil v svoji glavi, mu
tudi drugi ne morejo pomagati.
Špela Ekselenski, 8. b

Nogomet ŠKL
Bil je petek, 8. maj. Igralci ekipe ŠKL Osnovne šole
Voličina so se odpravljali na zadnjo tekmo prvenstva
ŠKL v Ilirsko Bistrico. Tokrat so se borili za tretjo mesto.
Že je bil čas, da se je avtobus odpravil iz Voličine.
Pred igralci je bila dolga in naporna vožnja. Na avtobusu je vladala velika napetost, saj se s temi nasprotniki učenci še niso srečali.
Ko so prispeli, so najprej naleteli na obračun med
dijaki v telovadnici, kjer so se naši igralci borili za
žogo. Nato so dobili proste garderobe, se preoblekli
in pogovorili s trenerjem glede tekme. Najprej so na
igrišče stopile punce. Po nekaj minutah obrazi žal niso
bili več nasmejani, saj so naše punce dobile gol. Videlo
se je, da so bile igralke njihove šole odlično uigrane.
Goli so padali kot po maslu. Na koncu te četrtine je
bil rezultat 5:0 za Osnovo šolo Antona Žnidaršiča Ilirska Bistrica. Potem so na igrišče stopili fantje. Igralci
naše šole so bili videti zelo razočarani, saj so vedeli, da
morajo loviti velik zaostanek. Že se je začelo in naši so
bili na terenu za odtenek boljši. Obrazi so se razjasnili,
saj so naši fantje dali gol. Sledil je še en gol in rezultat
se je zmanjšal samo na 3 razlike. Sledila sta dva udarca
v naš okvir, ki sta žal končala v mreži. Že se je oglasila
sirena in rezultat je bil 7:2 za nasprotnike. Bil je polčas
in čas za nasvet trenerjev za drugo polovico tekme.
Spet so začele punce, ki so se na teren postavile s tako
imenovano postavo »bunker«. Videlo se je, da bi bila
ta postava že v korist v prvi četrtini polčasa, a punce
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predvsem po tem, da imajo samice mlečne žleze, ki
izločajo mleko, s katerim hranijo mladiče. Imajo štiriprekatno srce in so toplokrvni.
Delimo jih na tri skupine:

so imele pred sabo le še cilj, da to četrtino odigrajo
čim boljše in ne dobijo gola, kvečjemu še kakšnega
dajo. Tekma je šla dobro, saj po prvih začetnih in srednjih minutah niso dobile gola. Žal ga tudi dale niso.
Mreža se je kljub temu zatresla in nasprotniki so vodili z 8:2. Sledila je zadnja in odločilna četrtina. Tudi
fantje so na teren stopili z malo večjim veseljem, saj
so punce dobile le en gol. Zaostanek pa je bil še vedno
velik. Mreža bi se morala zatresti kar šestkrat, da bi
sledili podaljški. A v malem nogometu je vse mogoče.
Minilo je že pet minut, a njihov vratar še vedno ni
pobral nobene žoge iz gola. Nato se je začelo. Igro so
krepko prevzeli naši fantje in goli so hitro padali. Že
je bil rezultat pred zadnjo minuto 8:5. Naš trener je
zamenjal vratarja za igralca, tako da je bilo na terenu
5 igralcev brez vratarja. Časa pa je zmanjkovalo. Žal je
sirena zapiskala in tekma je bila končana. Tako so naši
igralci osvojili četrto mesto, dobili nagrade od sponzorjev in se vrnili domov v upanju, da bodo naslednje
leto stali na eni izmed prvih dveh stopničk.
Turnir se je za letos končal. Lahko smo veseli in
ponosni, da so bili naši igralci in igralke tako dobri in
igrali za tretje mesto. Že vnaprej vljudno vabljeni na
tekme turnirja ŠKL prihodnje leto, kjer se bodo naši
učenci spet podili za žogo. Lep pozdrav!
Matija Damiš, 8.a

Sesalci
Sesalci so najvišje razviti razred vretenčarjev in
s tem tudi najbolj razvite živali. Od drugih se ločijo

Sesalci so ena najuspešnejših in najbolj razvitih
živalskih skupin.
Njihovi neposredni predniki so zverozobci, izumrli plazilci. Razvili so se šele v ledeni dobi. Danes
je na Zemlji okoli 4170 vrst sesalcev, še vedno pa odkrivamo nove, znanosti nepoznane vrste. Med njimi
srečamo še veliko t. i. skritih vrst, tudi v Evropi.
Danes sesalci naseljujejo skoraj celotno površje
Zemlje, le v notranjosti Antarktike jih ni. Živijo v vseh
mogočih habitatih, od ekvatorialnega deževnega gozda do savan, step, brezvodnih puščav, sredozemskih
zimzelenih gozdov, listopadnih, mešanih in iglastih
gozdov, tundre ter celo večnega snega in ledu. Srečamo jih ob vseh vodah, od majhnih potokov in mlak
do velikih rek, obalnega morja in odprtih svetovnih
morij. Nekateri sesalci dobro plezajo po drevju ali
skalah, se zelo hitro gibljejo po odprtih terenih ali se
spretno plazijo po gosti podrasti. Nekateri sesalci so
se privadili živeti skupaj s človekom, še enim sesalcem, ki pa je med vsem svojim sorodstvom najuspešnejši in najprilagodljivejši.
Sesalci so vretenčarji in sodijo v deblo strunarjev.
Zoologi si še niso enotni, v koliko redov se delijo. Prikazana je novejša različica, ki je nekoliko poenostavljena, saj vsebuje le osnovnejše taksonomske enote.
V preteklosti so tenreke, prave ježe, krte in rovke šteli
v skupni red žužkojedov, vrečarje pa v en red. Prav
tako so plavutonožce ločevali od drugih zveri.
Nejc Krajnc, 8. b

Darwinovo leto
Leto 2009 je Darwinovo
leto, ker praznujemo 200-letnico Darwinovega rojstva
in 150-letnico izida njegove
knjige O izvoru vrst z naravnim izborom. Charles
Darwin je bil angleški naravoslovec. Pri 22 letih se je odpravil na potovanje okoli sveta, prav tukaj pa je spoznaval
geologijo. Darwin je s svojimi
štirimi tezami postavil temelje evoluciji. Te teze so: čezmerno potomstvo, boj za
obstanek, genske spremembe in prilagoditve, naravni
izbor. Umrl je leta 1882.
Katja Pulko in Barbara Bašl, 8. a
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✴✴ prasesalci – stokovci (kljunaši, kljunati ježki)
✴✴ vrečarji (npr. kenguruji)
✴✴ višji sesalci (npr. kopitarji, zajci, opice, človek ...)
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Urška Fekonja, 6. b

Če človek če preveč imeti
priredba pravljice

Nekoč je na sončni strani hriba stala majhna kamnita hiša. V njej sta živela oče, že zelo star in slaboten, in njegov sin. Nekega dne se je oče silno slabo
počutil. Poklical je sina in ga poprosil: »Pojdi v manjšo dolino s strmimi bregovi, sin moj, in mi prinesi
vodo. Tisto izpod velike hruške, tista mi bo gotovo
dala moč.« Sin je vzel vedro in šel po vodo. Skrbelo
ga je za očeta, zato je kmalu prišel nazaj. Da oče ne bi
vstajal iz postelje, mu je on nalil vodo v kozarec ter mu
jo dal. Oče jo je popil in postal srečen, saj je ozdravel.
Tudi deček je bil vesel, saj je njegov oče ozdravel. Zdaj
je sin ugotovil, kakšno moč ima ta voda in z očetom
sta živela še mnogo let.
Amadeja Brus, 4. a

Če človek če preveč imeti
priredba pravljice

Nekoč, pred davnimi časi, sta živela sin in oče. Nekega dne se je oče slabo počutil, zato je sinu naročil,
naj gre po vodo, ki je pod hruško. Sin je tekel po vodo
in oče mu je bil hvaležen, saj je pravi trenutek prispel
domov. Oče jo je spil in postal močnejši. Sin se je začudil, ker je bila voda čudežna, saj je povečevala stvari. Domislil se je, da bi lahko povečala tudi hišo. Oče
se je strinjal in iz hiše je nastal pravi grad. Vsi meščani
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Anja Ornik, 6. b
so se čudili. Takrat sta oče in sin postala princ in kralj.
Princesa iz drugega kraljestva se je zaljubila v princa.
Čez nekaj mesecev sta se poročila. Vsi so živeli srečno
do konca dni.
Sara Vogrin, 4. r.

Pomladni dan
Pomladni dan je prečudovit, saj vse cveti, diši oz.
je nekaj zelo lepega. Tako si je veverica Skokica na
prvi pomladni dan zlomila nogo.
Medtem ko je skakljala z veje na vejo, je skočila na
takšno, ki je bila tako majhna, da se je zlomila in padla
na tla. K sreči je to videla njena soseda, ki pa tega ni
bila preveč vesela, saj je bila Skokica zelo dobra v skakljanju. Odšla je k njej in ji povila nogo ter jo odnesla
v svoj topel dom. Tam je lahko ostala, dokler se ji ni
noga zacelila. Ko je bila rana ozdravljena, je spet skakljala in skakljala. Kdove, mogoče še zdaj kje skače.
Iris Čuček, 6. b

Moj hrček Piki
Hrček je majhna žival. Njegova glava je podolgovate oblike in je precej manjša od telesa. Ima rjavo glavo, s črno liso na vrhu, in belo brado. Ima koničasta
uhlja, dve črni očesi, roza smrček z dolgimi brki. V
gobčku ima štiri ostre zobe, s katerimi gloda hrano.

LITERARNE STRANI
Telo ima podolgovato. Na zadku ima gol in zelo kratek rep. Po trebuhu je poraščen z belo dlako. Dlaka na
hrbtu je rjava z belo in črno liso. Ima štiri kratke noge,
pokrite z belo dlako. Na vsaki tački ima pet krempljev.
S temi tacami hitro teče, pleza po kletki in vrti svoje
kolo. Moj hrček Piki živi v kletki. Hrani se s semeni, senom, sadjem, z briketi in zelenjavo. Najraje ima
sončnična semena. Popije veliko vode. Hrčki so sesalci. Samica pogosto skoti gole mladiče. Hrček Piki je
moj hišni ljubljenček. Z njim se rad igram. Vsak dan
ga nahranim. Ima me rad. Ponoči rad telovadi, grize
plastiko v kletki in ropota. Podnevi spi, le ko pridem
iz šole, se zbudi in me pride pogledat. Tako me vsak
dan razveseli.
Mihael Dobaja, 3. a

Karin Petko, 6. a
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MISLI PRVOŠOLCEV O
PRIJATELJSTVU
KAKO SE PRIJATELJI VEDEJO DRUG DO
DRUGEGA:
✴✴ SE NE TEPEMO (URŠKA)
✴✴ SI POSOJAMO STVARI (KATARINA)
✴✴ S SVOJIMI PRIJATELJI LEPO RAVNAMO, DA
JIH NE IZGUBIMO (KATARINA)
✴✴ SE OBJEMAMO, DRUG Z DRUGIM SE LEPO
IGRAMO (ANA)
✴✴ SE DRUG Z DRUGIM IGRAMO, NE GOVORIMO SI GRDIH BESED (MIHA J.)
✴✴ SE IMAMO RADI, SE NE NORČUJEMO (JAN)
✴✴ SI MED SEBOJ POMAGAMO (MARKO)
✴✴ SMO PRIJAZNI, SE NE BRCAMO (TILEN)
✴✴ SE NE »VLAČIMO« ZA MAJICE (MATIJA-MATIC)
✴✴ KO SE IGRAMO, SE NE SMEJEMO DRUG DRUGEMU (ŽAN)
✴✴ SMO VSI PRIJATELJI MED SEBOJ (URBAN)
✴✴ NE GOVORIMO DRUGIM NAZAJ (TINA)
✴✴ SE NE PRASKAMO (URŠKA)
✴✴ JIH NE UŽALIMO, JIM NE JEMLJEMO IGRAČ,
SE NE POSMEHUJEMO NJIHOVIM IZDELKOM (MARKO)
✴✴ NISMO GROBI (ALJAŽ)
✴✴ SE NE VAŽIMO PRED NJIMI, DA IMAMO KAJ
LEPŠEGA (KATARINA)
✴✴ PRI IGRI SE NE SPREMO (NINA)
1. A

Tarzan
Mojemu psu je ime Tarzan. Je črno-bele barve, velik in zelo igriv. Ima dve ušesi, črn gobec in rjave oči.
Telo je podolgovato, ima črno dlako in dolg črn rep.
Ima štiri močne tace črno-bele barve. Hodi po štirih
tacah. Živi na kmetiji, spi pod balkonom in v hlevu.
Hrani se z mesom, mlekom, kostmi in konzervami.
Naš pes je dober čuvaj. Ko se igram, mi vedno odnese
žogo, vedno je rad poleg nekoga in z ljudmi.
Rok Sužnik, 3. a

Žoga

Tjaša Polanec, 8. b

Žoga je okrogla,
žoga ni nerodna.
Kotali se sem in tja,
mi včeraj skoraj je ušla.
Žoga tudi skoči,
včasih nam pa poči.
Kotali se sem in tja,
mi včeraj skoraj je ušla.

Slika
V stari hiši je stena velika,
na njej pa prelepa slika.

Mojca Marušič, 5. a

Mala Urška jo vsak dan gleda
in se spominja svojega medveda.
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Ne samo Medo, tudi Muka je na sliki
ter druge igrače in kuža Piki.
Naj bo jesen, zima, pomlad, poletje,
sanjariti ob sliki je Urškino največje doživetje!
Tadeja Bašl, 5. a

29. maj 2009

Vrtnica
Vrtnice imajo mnogo barv. Rastejo na cvetličnih
gredah in vrtovih. Cvetijo poleti, gojimo jih, da izdelujemo šopke, cvetove posušimo in skuhamo čaj.
Obrezujemo in gojimo jih jeseni. Cvetovi so dišeči in
gladki. Slaba lastnost je, da imajo trn, ki pika. Poznamo mini vrtnice, vzpenjalke in visoke vrtnice. Cvetov
imajo veliko in so lepi. Jaz jih imam rada, ker dišijo.
Včasih kakšno vrtnico prinesem mami.
Ana Družovič, 3. a

Reka
Reka je lepa,
vendar je slepa.
Nikoli se ne ustavi,
tudi če se človek pred njo postavi.
Nejc Kurnik, 4. r.

Stol

Nato, ko si ga dobro ogleda,
ne pride na plan niti ena beseda.
Ko vidi, da je to on sam,
postane jasno tudi nam.

Na njem sem sedela,
z njim sem se vrtela.
Da bi ne žalosten bil,
sem si ga segrela.

Pozimi pa reka zaspi,
saj nad njo led čepi.
Greje in varuje jo,
da drsalke nanjo ne padejo.

Moj je lepo rdeč,
kot sonček žareč.
Saj uboga me vedno,
ko dvignem se v nebo.
Z mojimi leti postaja izrabljen,
a od mene še ni pozabljen.
Jaz rada ga imam,
in stran ga še ne dam.

Takrat ga na veliko pogleda,
pri človeku pa nastopi zmeda.
Človek vidi le ogledalo
in nekega človeka malo.

Tudi pozimi se reka ne ustavi,
da se človek pred njo ne postavi.
Reka si misli, da ga več ne bo,
vendar ve, da poleti to bo.
Monika Libman, 5. a

Nataša Brunčič, 6. a

Krojaček Hlaček in letalo
Nekoč je živel Krojaček Hlaček. Zelo rad je šival
gumbe na hlače in popravljal obleke. Nekega dne si
je zamislil, da bi iz gumbov naredil letalo. Porabil je
veliko časa, preden je bilo letalo končano. Krojaček
Hlaček se je usedel v letalo in letalo je švignilo v nebo.
Zelo je bil srečen, ko je letel nad oblaki. Ko se je naveličal letenja, je pristal pri svoji hišici. Spet je veselo
šival obleke in po končanem delu še velikokrat poletel
nad oblake.
Mario Sekol, 3. a
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NAŠI NAJMLAJŠI
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Sončne majske dogodivščine med Sončki
Za mnoge eden najlepših mesecev, mesec maj,
je že v zadnjih izdihljajih. Prvi pravi vroči dnevi in
popoldanske nevihte pa že krepko opozarjajo na pričetek poletja in za nas, ki obiskujemo vrtec, težko pričakovane poletne počitnice. Pestre majske aktivnosti
nam tako popestrijo urice v vrtcu, da kar pozabimo
šteti dneve do začetka počitnic. Svoje je dodal še ta
novi vzgojitelj oziroma učitelj, kot si sam pravi, ki so
nam ga poslali namesto naše drage Jelke. Za povrh pa
je skupina tistih naših prijateljev, ki bodo drugo šolsko leto zakorakali med prvošolce, ves teden skupaj s
Klavdijo hodila uživat v Ptujske terme, kjer so se poleg vseh vragolij, ki so jih uganjali, tudi učili plavati.

Naši plavalci pred Termalnim parkom Ptuj

Počitek na pohodu proti kmetiji Rojko

Njam, njam, je dobra ...

Zaslužen sladoled ob koncu plavalnega tečaja
Zadnji teden v maju se je za nas začel še posebno
naporno. Že prvi dan smo se namreč odpravili na pohod. Sicer do kmetije Rojko ni bilo ravno daleč, a nas
je vroče sonce dodobra izmučilo, tako da smo se soka,
ki nam ga je pripravil mladi gospodar kmetije Damijan, že zelo veselili. Ob spoznavanju domačih živali na
kmetiji se je med nami neprestano smukal hišni čuvaj
Ben, ki je pravi prijatelj z vsemi živalmi na domačem
dvorišču, pa naj bodo to kokoši, race, gosi, muce ali
pa krave in telički v hlevu. Za konec nas je Damijan
razveselil še s slastno pico iz svoje nove krušne peči.

Spoznavali smo najnujnejšo opremo, ki jo mora imeti
varno kolo.
Pester maj bomo po pravljičnem dnevu in dnevu
kolesarjenja ter slovesu od Hane in Luka sklenili z izletom na Ptuj. Nato pa že veselo proti novim junijskim dogodivščinam ...
Vaš zvesti dopisovalec S☼NČEK
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Zaključek
bralne značke
Konec aprila nas
je ob zaključku bralne
značke obiskala pisateljica in učiteljica Majda
Koren. Najprej nam je
povedala nekaj o sebi
in se besedno poigrala s
svojim imenom. Predstavila nam je nekatere njene knjige, nam
prebrala odlomke in nam povedala, čemu so knjige
nastale. Na oder je povabila tudi nekaj učencev, ki so
nadaljevali zgodbe, in našo učenko Anjo, ki je prebrala odlomek iz knjige. Po končanem programu je na
oder povabila še našo knjižničarko Matejo Karneža,

Zlati bralci z Majdo Koren
s katero sta skupaj podelili nagrade učencem iz devetega razreda, ki so osem let zapored osvojili bralno
značko. Z učenci sta se tudi fotografirali, po podelitvi
pa smo se vrnili v šolo.
Nataša Brunčič, 6. a

Novosti iz šolske knjižnice

stran 10

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.

