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Valeta

V petek, 5. junija 2009, so se devetošolci naše šole poslovili od osnovnošolskih dni. Najprej so
pripravili razvedrilni program v kulturnem domu v Voličini, nato pa so se še zabavali s starši in učitelji
v gostišču Kmetič.
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AKTUALNO
Naravoslovni dan
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Končni izlet – potopis
Vsi smo komaj čakali na končni šolski izlet. Dne
14. 5. ob 7.00 smo se iz Voličine z avtobusom odpravili na dolgo, razburljivo pot do Primorske. Z nami
sta šla naš razrednik Brane in učiteljica Pernatova.
Peljali smo se mimo Celja, Ljubljane, Razdrtega v osrčju Krasa in med potjo pobrali našo dvodnevno turistično vodnico. Vso pot nam je razlagala o naravnih
in drugih znamenitostih Slovenije. Okoli 11.00 smo
prispeli do Štanjela. To je prijetno, majhno mesto na
vrhu griča, od koder je lepo vidna Vipavska dolina.
Tam smo si ogledali staro cerkev, hiši in se fotografirali

Vožnja z avtomobilčki
V četrtek, 28. 5. 2009, smo imeli naravoslovni
dan. Na začetku nam je gospod povedal nekaj stvari
o prometu. Dejal nam je, da v prometu nimamo pravic, ampak le dolžnosti. Najpomembneje je ostati živ.
Naučili smo se dve pravili. Ko nam je gospod povedal
vse, smo se odpravili na malico, po njej pa smo se vozili v avtomobilčkih. V avtomobilu se je bilo zabavno
peljati. Na koncu smo dobili še vozniško dovoljenje.
Bilo mi je zelo všeč.
Tina Goznik, 4. a

Srečanje s Petrom Mankočem

Peter Mankoč, moj brat Aljaž in jaz

Štanjel

Lipica

Dne 16. maja sem sodelovala na plavalnem mitingu na Ptuju. Plavala sem v disciplini 50 metrov prsno.
Na tekmovanju sem spoznala najboljšega slovenskega
plavalca Petra Mankoča. Bil je tako prijazen, da se je
fotografiral z menoj in mojim bratom Aljažem. Ker
sva Petra nato še cel teden srečevala na treningih, se
nama je na fotografijo tudi podpisal. Peter je 6-kratni svetovni prvak v disciplini 100 metrov mešano v
25-metrskih bazenih. To srečanje si bom zapomnila
za večno. Njegova slika visi na steni.
Tinkara Sternad, 4. a
Slovensko Primorje
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na Ferarijevem trgu. Po Štanjelu nas je vodil turistični
vodnik Uroš in nas na koncu odpeljal še na razstavo
slik. Sledil je obisk Lipice. Videli smo velika, lepa golf
igrišča in se malo pozabavali na igralih. Ob 14.00 smo
smo odšli do kobilarne s stoletno tradicijo. Lipica je
zibelka vseh lipicanskih konj na svetu in njena kobilarna je zelo lepo urejena. Sledili so ogled in predstavitev konj, obisk razstave, nato pa smo pot nadaljevali
do Škocjanskih jam. Gre za edinstven naravni pojav
in je delo reke Reke. Po jami nas je spremljala nova
vodnica in nam govorila o zgodovini jame ter njenih
značilnostih. Ko smo prišli na svetlo, smo zagledali
tudi ploščo, na kateri je pisalo, da so jame zavarovane pod organizacijo Unesco. Ob koncu jame je bilo
dvigalo, s katerim smo se odpeljali na vrh. Utrujeni
smo se odpeljali do Hotela Oliva v Izoli, kjer smo se
nastanili in večerjali, nato pa se odpravili v disko. Naslednji dan smo morali že zelo zgodaj vstati. Oblekli
smo se, pripravili prtljago in odšli na samopostrežni
zajtrk. Hrana je bila dobra in vsi smo se dobro najedli.
Sledil je ogled Pirana. To je mesto s pridihom mediteranske arhitekture in leži med prostranim Jadranskim morjem ter zgodovinskim obzidjem. Sprehodili
smo se po Prešernovem in Cankarjevem nabrežju do
Tartinijevega trga, kjer smo si privoščili sladoled. Po
ogledu cerkve sv. Jurija smo se odpravili na dvourni
izlet s turistično ladjico po slovenski Obali. Takrat nas
je presenetil dež, vendar je bilo to krasno doživetje. V
Portorožu smo imeli nekaj prostega časa za nakupovanje, nato pa smo se počasi odpeljali do vodnega parka
Aquapark Žusterna, kjer smo uživali v dvournem kopanju v bazenih z morsko vodo. Sledil je odhod na avtobus, pogledali smo film in se počasi odpravili proti
domu, kamor smo prispeli v večernih urah.
Doživetje na izletu je bilo krasno in vsi smo se izjemno zabavali. Na končni izlet bomo imeli vsi lepe
spomine.
9. razred
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Veselje v bazenu

Tudi počitek se prileže.

Šola v naravi
V ponedeljek, 25. maja, smo se učenci 3. razreda
odpravili na Ptuj v terme. Spremljali sta nas učiteljici
Silva in Regina. V sobi smo bivale tri sošolke. Ko smo
vstale in se umile, smo se odpravile na odhod k zajtrku, nato pa smo se šli kopat in učit plavat. Naučila
sem se plavati »žabico« in »mrtveca«. Učitelj plavanja
je bil v redu, čeprav se mi je zdel malo strog. Popoldne
smo šli na kosilo, nato v hišice, kjer smo si obesili in
posušili perilo. Sledile so še dve uri plavanja in popoldanska malica. Po kratkem počitku in igri je sledila
večerja. Po slednji smo šli po denar in se odpravili na
sladoled. Ko smo se posladkali in umili zobe, je sledilo
spanje. Pet dni je hitro minilo in v petek, 29. maja,
smo se vrnili domov. Bilo mi je zelo lepo, saj sta učiteljici lepo skrbeli za nas. V sredini tedna nas je obiskal
tudi naš ravnatelj.
Ana Družovič, 3. a
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Bivali smo v hišicah.

Vsi skupaj

AKTUALNO
Ob zaključku šolskega leta
2008/09
Šolo je 1. septembra začelo obiskovati 231 učencev, med šolskim letom se je učenka iz 4. razreda
prešolala, dva učenca pa sta se všolala, in sicer v 3. in
5. razred. Ob koncu pouka je tako v 12 oddelkih 232
učencev.
Enoto vrtca v Voličini je ves čas obiskovalo 24
otrok, enoto Selce pa 23 na začetku in ob koncu šolskega leta, med letom pa 24. Tako se je število vpisanih otrok v obeh enotah gibalo od 47 do 48. V vrtcu so
se izvajali različni projekti: Knjižni črvički naše male
knjižnice, Varno s soncem, Pasavček, športna značka
– Zlati sonček, Cici vesela šola, Partnerstvo za kakovost v vrtcu, Ekoprojekt, V krogu, Ščetka po zobeh
– biserni nasmeh, Zdravo z naravo in naš inovacijski
projekt Igraje do nemškega jezika. Program v vrtcu
smo obogatili še z nekaterimi drugimi dejavnostmi:
Plavalni tečaj v Termah Ptuj, zimovanje na Pohorju,
obiski lutkovnega gledališča v Mariboru, ogledi različnih predstav, ki so bile izvedene v domačem kraju,
Portfolio otroka (skupaj z otroki smo spremljali njihov napredek ter izdelovali osebnostno mapo) in zaključna ekskurzija otrok.
V mesecu februarju smo vpisali 30 učencev, ki
bodo začeli obiskovati šolo 1. septembra. Glede na
število prvošolcev bosta ob soglasju ministrstva za
šolstvo organizirana dva oddelka. Ministrstvo je zaprosilo šolo, da pojasni, zakaj smo vpisali več otrok,
kot jih je po evidencah prijavljenih v našem šolskem
okolišu. Na zaprosilo je šola utemeljeno odgovorila. V
Voličini se veliko gradi, ker se ljudje iz mesta vračajo
na podeželje.
Nov vrtec, ki ga gradimo pri OŠ Voličina, bomo
začeli uporabljati septembra. Maja smo izpeljali postopek vpisa za novo šolsko leto. V vrtec smo sprejeli
45 otrok. V dva oddelka prvega starostnega obdobja
smo sprejeli 25 otrok in 20 za popolnitev dveh oddelkov drugega starostnega obdobja.
Pomembni dogodki za OŠ Voličina v šolskem letu
2008/09:
✴✴ Ponedeljek, 13. 10. 2008, podpis pogodbe za izgradnjo novega vrtca in prizidka pri OŠ Voličina med
županom Občine Lenart, mag. Janezom Krambergerjem in Ljubomirjem Cimermanom, direktorjem Gradisa GP Gradnje Ptuj – izvajalec.
✴✴ Četrtek, 6. 11. 2008, so župan Občine Lenart, mag.
Janez Kramberger, takratni minister za šolstvo in
šport dr. Milan Zver in Ljubomir Cimerman položili temeljni kamen za izgradnjo novega vrtca in
prizidka pri OŠ Voličina.
✴✴ V petek, 28. 11. 2008, smo izdali 100. številko šolskega glasila Šolarček.
✴✴ V torek, 7. 4. 2009, je šola prejela soglasje Občine
Lenart za oblikovanje dodatnega oddelka v vrtcu,
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in sicer v prvi starostni skupini.
✴✴ V torek, 19. 5. 2009, se je prireditve Otroci in
učenci pojemo, plešemo in igramo udeležil indijski veleposlanik v RS, dr. S. V. Seshadri.
✴✴ Torek, 23. 6. 2009, praznovanje 40-letnice vrtca v
Selcah in izdaja zbornika Selce – moj mali svet.
Vrtec v Selcah je prvi vrtec v Republiki Sloveniji,
namenjen kmečkim oziroma podeželskim otrokom.
V šolskem letu, ki se končuje, smo na šoli izvedli
veliko šolskih tekmovanj. Udeležili smo se tudi raznih
območnih, medobmočnih in regijskih srečanj.
Med šolskimi tekmovanji je prav, da izpostavim
najbolj množični, in sicer tekmovanje za bralno značko in tekmovanje Evropski matematični kenguru. Od
232 učencev je bralno značko osvojilo 182 učencev ali
78,4 % (lani 73,54 %). Posebno čestitko si zaslužijo
učenci 1. a in b razreda, 2. a, 3. a in 7. a razreda, saj
so vsi v razredu osvojili bralno značko. 10 učencev 9.
razreda je bilo takih, ki so bili zvesti lepi knjigi vseh
8 let. Šolskega tekmovanja iz znanja matematike se je
izmed vseh učencev udeležilo 193 ali 83,2 % (lani 70,4
%) vseh učencev. 69 tekmovalcev je osvojilo bronasto
Vegovo priznanje. Učenci so prav tako precej množično tekmovali za bralno značko iz nemškega in angleškega jezika.
Na tekmovanju za Vegovo priznanje so se pod
mentorstvom Alojzije Rožman in Petre Šuman v znanju matematike odlično odrezali Timotej Kurnik,
Špela Ekselenski in Rok Peklar, saj so vsi osvojili srebrno Vegovo priznanje. Na 8. srečanju mladih strojnikov Tehnika ti da krila je Tomaž Mesarec pod mentorstvom Irene Pernat dosegel odlično 4. mesto. Pod
mentorstvom Irene Fišer je na državnem tekmovanju
za Preglovo priznanje iz znanja kemije Blaž Mesarec
osvojil srebrno priznanje. Prav tako je Rok Peklar
osvojil srebrno Stefanovo priznanje na tekmovanju iz
znanja fizike pod mentorstvom Irene Pernat. Blaž Mesarec je na območnem tekmovanju v teku na 1000 m
dosegel 2. mesto. Prav tako pa je Blaž dosegel 2. mesto
tudi na področnem tekmovanju v teku na 1000 m pod
mentorstvom Petre Cvikl Marušič. Vsem učencem, ki
so odlično zastopali šolo, in mentorjem iskreno čestitam za dosežene uspehe.
Vsi navedeni učenci so na zaključni prireditvi, ki
je bila v torek, 23. 6. 2009, ob 19. uri v Selcah, prejeli
knjižno nagrado in majice Naj učenec OŠ Voličina.
Enake nagrade so prejeli naslednji učenci 9. razreda:
Jerneja Breznik, Anja Klobasa, Sabina Malek, Nuša
Ornik in Anja Vrabl za uspehe na učnem področju
v vseh letih šolanja, Tomaž Mesarec za uspeh na tekmovanju Tehnika ti da krila, kjer je dosegel odlično
4. mesto, in za uspehe na učnem področju v vseh letih šolanja, Saška Kolarič je v Italiji za reprezentanco Slovenije v teku na 300 metrov osvojila odlično 3.
mesto, prav tako se je odlično odrezala v štafetnem
teku 4x100 metrov v mestu Szombathely na Madžar-
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ekipe mali nogomet, saj so pod mentorstvom Petre
Cvikl Marušič v Limbušu osvojile 1. mesto na področnem tekmovanju. Čestitam!
V okviru Ekošole so učenci prve triade sodelovali na likovnem natečaju podjetja Slopak. Učenci 1. a
razreda so v svoji kategoriji postali državni zmagovalci in si s tem prislužili nagradni izlet v Gardaland.
Čestitam! OŠ Voličina se je v okviru Ekošole že tretje
leto priključila tekmovalni akciji zbiranja odpadne tetrapak embalaže. V akciji so bili otroci vrtca in učenci šole zelo uspešni. Otroci vrtca pri OŠ Voličina so
zbrali največ kosov embalaže na posameznega otroka
in tako postali zmagovalci te akcije na državnem nivoju, za nagrado so prejeli 250,00 €. Čestitam!
Spoštovani starši, hvala za korektno sodelovanje z
vrtcem in s šolo. Vzpodbude, ki jih skupaj z vzgojitelji
in učitelji dajete svojim otrokom, pripomorejo, da so v
šoli in tudi drugače uspešni. Otrokom in učencem ter
delavcem šole želim lepe in prijetne počitnice.
Ravnatelj

Nataša Brunčič, 6. a
skem, saj je za reprezentanco Slovenije osvojila 2. mesto, na tradicionalnem mitingu v Kranju pa je v teku
na 300 metrov dosegla 1. mesto.
Vseh 21 učencev 9. razreda je maja pisalo NPZ iz
MAT, SLJ in BIO. Pri SLJ so učenci dosegli 63,67 %
(56,09), MAT 54,34 % (51,33) in BIO 62,35 % (52,49)
uspešnost. V oklepajih so zapisana povprečja na ravni
države. Zapisano drugače so v povprečju naši učenci
pri vseh treh predmetih dosegli 60,79 % uspešnost,
na nivoju države pa je uspeh pri teh treh predmetih
53,3 %.
V tem šolskem letu smo prvič pisali NPZ v 6. razredu. Čeprav je pisanje NPZ v 6. razredu prostovoljno, se ga je iz MAT in SLJ udeležilo vseh 34 učencev, iz
TJA pa 33. Pri MAT so učenci dosegli 54,76 % (57,97),
SLJ 68,94 % (71,30) in TJA 59,80 % (69,43) uspešnost.
V oklepajih so zapisana povprečja na ravni države.
Zapisano drugače so v povprečju naši učenci pri vseh
treh predmetih dosegli 61,17 % uspešnost, na nivoju
države pa je bil uspeh pri NPZ v 6. razredu 66,23 %.
4 učence 9. razreda, Jernejo Breznik, Sabino Malek, Tomaža Mesarca in Saško Kolarič, bomo vpisali v
knjigo Zlatih učencev OŠ Voličina.
V tem šolskem letu smo bili vključeni v ŠKL –
mali nogomet. Z ekipo OŠ Destrnik, ki je zmagovalka
tekmovanja, smo se pomerili za vstop v polfinale, vendar smo bili neuspešni. Po porazu z ekipo OŠ Ilirska
Bistrica smo osvojili 4. mesto. Za dosežen uspeh pri
igranju v ŠKL – mali nogomet se iskreno zahvaljujem
učenkam in učencem naše ekipe ter trenerjem, še posebej Zoranu Ahmetoviću.
Odlično so se odrezale tudi mlajše deklice šolske
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Poročilo o višini in porabi
sredstev šolskega sklada
V letošnjem šolskem letu se je v šolskem skladu
zbralo skupaj 11.438,00 €, od tega so sponzorji prispevali 7.250,00 €, 4.188,00 € pa prostovoljno starši
donatorji. Za tiskanje oziroma izdajo šolskega glasila
Šolarček smo skupaj porabili 1.549,00 € (barvno tiskanje naslovnice glasila in fotokopiranje). Sredstev,
ki so bila na voljo za nakup novih učnih pripomočkov
in učil ter knjig za šolsko knjižnico, je bilo 9.889,00 €.
Na sestanku šolskega sklada, ki je bil v torek, 12.
5. 2009, je upravni odbor potrdil predlog šole, da se
sredstva porabijo za nakup učil in učnih pripomočkov
za potrebe šole v višini 3.699,52 € pri podjetju Ječnik.
Pri podjetju AOX iz Maribora smo kupili pripomočke za vrtec v Selcah in v Voličini v skupni vrednosti
1.170,63 €. V višini 2.067,87 € smo pri različnih založbah kupili 125 knjig za šolsko knjižnico. Za potrebe glasbene vzgoje smo pri podjetju Hartman kupili
glasbene instrumente in orfo instrumentarij v višini
1.444,89 €. Ostala sredstva smo porabili za nakup 10
blazin za letvenike in nakup male koze pri podjetju FX
iz Ljubljane. Vsem sponzorjem in staršem donatorjem
se v imenu otrok, učencev in delavcev šole iskreno zahvaljujem za prispevke. Zaradi vaših darovanih sredstev je OŠ Voličina veliko bolje opremljena z raznimi
učili in pripomočki. Vse sponzorje in starše donatorje
hkrati obveščam, da bomo učila in učne pripomočke
ter knjige, ki smo jih kupili za šolsko knjižnico, postavili na ogled na 1. skupnem roditeljskem sestanku v
torek, 22. septembra 2009. Zaključna prireditev v tem
šolskem letu bo v Selcah. Menimo, da bi bilo nesmiselno vso opremo voziti v Selce, zato upamo, da boste
našo odločitev sprejeli z razumevanjem.
Ravnatelj
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Nataša Brunčič, 6. a

Timotej Kurnik, 8. a

Papagaj

Gozdni grad

Papagaj ima okroglo glavo, na njej ima: dve črni
okrogli očesi, na glavi ima še čop sivo-rumene barve,
pod navidezno oranžnimi lički so skrita ušesa, ima pa
tudi trd zakrivljen kljun. Telo ima pokrito s sivim perjem. Na obeh straneh ima dolge perutničke. Ima dve
tanki, goli tački s štirimi kremplji na vsaki. Premika se
tako, da stopa sem in tja po palčki v kletki, kjer tudi
živi. Hrani se z različnimi semeni in solato. Razmnožuje se z valjenjem jajčk. Zvalijo se 2 do 3 mladički.
Imamo ga za domačega ljubljenčka, njegova posebnost je, da zna govoriti.
Nadja Fras, 3. a

Metka premišljuje,
kam vila potuje,
ki se ji v sanjah prikazuje.

Opis živali
Opisala vam bom psa, pasma je nemški kraški ovčar. Je velik, težek je 52 kg. Ima dolgo dlako, rjave in
črne barve. Na glavi ima velika ušesa in velik gobec.
Ima štiri noge z močnimi šapami in dolgimi kremplji. Veliko hodi in skače, zelo rad se igra in lovi. Živi
na dvorišču pri moji babici. Rad je kosti z mesom, ki
ostanejo od našega kosila. Psi imajo mladiče 2-krat
in so dobri čuvaji. Posebnost našega Lesija je, da ima
zelo rad otroke.
Maja Tkalec, 3. a

Svinčnik
Svinčnik je siv,
barven pa nikoli ni bil.
Čeprav svinčnik rad piše,
včasih tudi kaj lepega nariše.
Svinčnik ni mehak in ne kriv,
ampak je trd in siv.
Moj svinčnik ni grdoba lena,
ampak mi pomaga, da testa ne pišem ena.
Miha Šiler, 5. a
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Ali v lepo začaran gozd?
Ali čez najlepši pisan most?
Niti v gozd niti na most.
Ampak v daljni gozdni grad,
k princu, ki jo ima rad.

!

Nato se poroči,
s princem v gozdnem gradu živi.
Srečno, do konca svojih dni.
Jasmina Krajnc, 5. a

Neresnična resničnost
(razmišljanje)

Ph, kakšen dolgčas. Pa ne da bi se pritoževala,
ampak včasih je res grozno v šoli. Ura matematike.
Pitagorov izrek. Ne da bi sledila pouku sem brez besed prepisovala s table in pogledovala čez okno. Bilo
je megleno, sivo jutro. Skozi temne oblake si je sonce
počasi utiralo pot. Tako kot jaz med goro zvezkov v
torbi. Še 20 minut do zvonjenja. Čisto dovolj časa, da
odpre redovalnico, si po naključju zamisli zaporedno
številko 4 in že sem pred tablo, seveda s prazno glavo.
Krog, obseg, ploščina, večkotniki ... kot da bom to res
kdaj potrebovala v življenju. Saj je vseeno. Zvezek sem
že držala v roki, vse ostalo sem pospravila v torbo, da
ne bom zamudila tistih dragocenih minut odmora.
Vendar ne. Prepričana sem bila, da ni izrekla mojega
imena, čeprav se je že zaslišal šumnik. Kot bi dobila
nekakšen preblisk: Zakaj 4? Mar ni 7 lepša številka?
In že je pred tablo stal drug učenec. Bila sem v šoku,
zato sem naslednjih 15 minut prepisovala primere, ki
jih je spraševala. Tudi rešitve so bile prepisane s table,
ampak kdo bi vedel. Bila sem v transu. Kot da bi se
to lahko zgodilo le meni. Sploh nisem več vedela, kje
sem, kaj se je zgodilo, koliko je ura. Skoraj sem pre-
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Tamara Arcet, 8. b

Katja Pulko, 8. a

slišala zvonec. Kot strela z jasnega me je prestrašila
torba moje sosede, ki je nalahno švrstnila mimo mojega nosu in šele tedaj sem vstala ter se počasi začela
odpravljati proti izhodu. Mučno, če sediš povsem na
drugem koncu učilnice, ves izmučen od matematike.
Psihično sem se pripravljala na naslednjo uro: fiziko.
Spet bomo naredili nekaj poskusov, potem pa bo spraševala. Po delih. Uf, samo da ne sprašuje za celotno
oceno. Danes sem v temi, sploh ne vem več, kako mi
je ime. Medtem ko sem čakala na hodniku, sem postala vsa modra v obraz. Nekaj je bilo narobe – pozabila
sem dihati. Super, ta dan ne bi mogel biti boljši. Ker se
mi je nenadoma začelo vrteti in mi je postalo vroče,
sem se odpravila na vrh šole, da bi našo razredničarko
obvestila o svojem slabem zdravstvenem stanju. Ko
me je videla, mi ni bilo treba odpreti ust, slabo stanje
mi je namreč pisalo na »faci«. Takoj je poklicala starše
in mi pomagala do izhoda. Tam me je že čakal znan
srebrn avtomobil. Čakal me je ata. Trenutno je bil na
bolniški, saj si je pri žaganju odžagal blazinice levega
sredinca in desnega kazalca. Še bolj super, cel dan me
bo nadzoroval, zbudil me bo vsakih pet minut in mi
postavljal najbolj bedna vprašanja, ki jim je mogoče
postaviti na smrt bolnim bolnikom, kot sem jaz. Ker
se mi ni dalo drugače odgovarjati, sem odgovarjala le
z da ali ne. Vse druge besede so bile sedaj prava muka.
Pa še pomenile niso nič, ker me tako ni nič razumel.
Da bi me razumel, bi mu morala vsako stvar štirikrat
ponoviti. Do takrat bi mi že zmanjkalo energije, kisika
in nasploh vseh stvari, nujno potrebnih, da ostaneš živ
naslednjih osemnajst minut, ko me bo zopet zbudil.

Po dolgem prepričevanju moje sence je končno odnehal in mi dal mir. Spustil je en obisk in prišele šele čez
trideset minut. Ravno sem se delala, da spim, zato je
odšel in imela sem mir vsaj petnajst minut. Vsaj upala
sem tako. Pravzaprav pa tako ali tako ni bilo važno –
zato sem začela brati knjigo. Zame je bilo kot veliko
črk in besed, ki ne povejo prav veliko. Nič nisem razumela, kdo je komu kaj naredil, kaj se je zgodilo ... in
podzavestno sem zaspala. Vendar tudi to ni bila dobra
ideja. Ves čas me je tlačila mora. In prav sedaj, ko bi
potrebovala svojo senco, da me zbudi, je ni bilo nikjer.
Sanjala sem o ... če se prav spominjam, je šlo nekako
takole: »Bil je topel večer. Nad zemljo se je spuščala
megla. Vse skupaj se je zdelo prav grozljivo. Znašla
sem se pred znanim gradbiščem. Stroji so stali, ključi,
ki so viseli zaklenjeni v vitrini, so se opazno premikali
– pa ne zaradi vetra, kajti jaz ga nisem čutila. Ali pač?
Ko sem naredila krog okrog migajoče se vitrine, sem
opazila roke. Ni se mi zdelo mogoče. Roke brez telesa?
V tem strahu sem otrpnila in razmišljala o možnih situacijah: 1. lahko pobegnem, vendar nimam možnosti proti temu tukaj. Očitno je bil močan, če je lahko
premaknil vitrino, ki so jo komaj kaj premaknili z viličarjem. 2. lahko bi se skrila in čakala na priložnost
za beg. 3. me je sploh videl? Ali so to le nevidne roke,
ki uničijo vse pred seboj kot tornado? Ne da bi upoštevala trenutne možnosti, sem se brezglavo podala v
beg. Videla sem noge, ki so me lovile v temi. Ko ga
je obsijala ulična svetilka, se mi je obraz zazdel znan.
Vendar ni bilo časa za razmislek, od kod poznam tega
mišičastega možaka. Čas je bil za beg. Že sem skočila
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čez jarek in mislila, da sem mu ušla, ko me je prijela
tista nevidna roka. Čudno – nisem otrpnila. Mahala
sem z rokami in nogami, kolikor sem mogla, vendar
je bilo jasno, da mu ni bilo mogoče uiti, zato sem se
umirila in moč privarčevala za beg, ko bo to mogoče
... (se nadaljuje prihodnje leto)
Špela Eskelenski, 8. b

Marcel Hausvald, 7. r.

Prvi počitniški dan

Špela Ekselenski, 8. b

Slava
Slava je mnogo ljudi prevzela
in od resničnosti odvzela.

Najdejo pa se nekateri,
ki ne hodijo skozi slavo,
temveč skozi svojo življenjsko puščavo.
Slava je kot mamilo,
Kot strupeno vodilo.
In ko se nekateri ukvarjajo s slavo,
Jaz po svetu hodim s privzdignjeno glavo.
Ina Pivljakovič, 8. b

Prvi počitniški dan

Zvezke bom dal v predal,
teste pa takoj zažgal.

Prvi dan počitnic mame so doma.
In ker otroci se lovijo, veselijo in kričijo,
vedno se jezijo.
Starši si glave belijo,
ko otroci zvečer v postelje ne hitijo.
Mi pa srečni smo, da počitnice so.
Julija Brunčič, 6. b

V slavi se ljudje z denarjem polnijo,
a svojih obljub ne izpolnijo.

Prvi počitniški je dan,
ko torbo vržem na stran.

Učitelji v šoli,
učenci pa doma,
šola vsa miruje
in svoje sanje kuje.

Hura,
počitnice!
Počitnice

o

Junij, julij in avgust
se smejijo nam odprtih ust.
Vroče sonce in peščene plaže,
medtem ko smerokaz na morje kaže.

Takrat šolo pozabim in
se pred televizijo odpravim.

Na nas že čakajo školjke, ribe in raki,
mi pa čofotamo po mlaki.

V prostem času sestri nagajam
ali se kako drugače zabavam.

Jagode pa že zorijo in nam
lepe počitnice želijo.

Aljaž Sternad, 6. a

Tomi Tuš, 8. b
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Vrtčeve iskrice
To so naši »mini maturantje«, ki bodo v jeseni postali šolarji. Verjamete ali ne, šole se prav zares veselijo.

Zobna vila nas opozarja, da je treba zobke umivati.

Mini maturantje
Naš izlet v Radencih je bil nepozaben. Obiskali
smo vrtec, se igrali na njihovem čudovitem igrišču.
Seveda smo se šli tudi malo posladkat, saj izlet ne bi
bil pravi, če ne bi vsak pojedel kepice sladoleda. Na
koncu pa še najboljša stvar: obisk mini živalskega vrta
SiKaLu v Radencih. Občudovali smo veliko različnih
živali, ki smo jih lahko božali in pitali. Tako smo spoznali lamo, ponija, osla, zajca, različne ptice in pse.

Izdelovanje legionarske kape
Prav gotovo že veste, da naš vrtec letos praznuje
40 let. Česa pa se vsak najbolj veseli, kadar praznuje
rojstni dan? Torte, seveda. Tako so otroci izdelovali
torto za naš vrtec.

Živali so nas takoj vzljubile, mi pa njih.
V letošnjem šolskem letu smo bili vključeni v projekt Ščetka po zobeh, biserni nasmeh. Tako si v vrtcu
vsak dan umivamo zobke. V zameno za naš trud smo
prejeli pohvalo, zobozdravstvene asistentke pa so nam
zaigrale čudovito predstavo z naslovom Deklica Brina
in zobna vila.
Med poletnimi dnevi je sonce najbolj nevarno,
zato smo se odločili, da se vključimo v projekt Varno s
soncem. Otroke in starše želimo navaditi, da začnejo
zaščito uporabljati pravilno in redno.

Naša torta velikanka ima točno 40 svečk, preštejte, če
ne verjamete.
In še naša pesmica:
Naš vrtec rojstni dan slavi,
40 svečk prižgali smo mu mi.
Torto naj vrtec dobi,
jedli pa jo bomo mi.
Vrabčki z vzgojiteljicama
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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.

