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Po 15 letih delovanja vrtca v Voličini smo 1. septembra začeli uporabljati prostore v novi zgradbi.  Ves 
čas do začetka tega šolskega leta je bil v Voličini organiziran oddelek II. starostnega obdobja v prostorih 
šole. Ob prisotnosti župana Občine Lenart mag. Janeza Krambergerja, poslanca DZ RS Marjana Bezjaka, 
učenke Karin Petko in ravnatelja Antona Goznika je trak najprej prerezala in simbolično predala vrtec v 
uporabo otrokom in zaposlenim svetovalka za predšolsko vzgojo ZRSŠ OE Maribor Frančiška Fras Berro. 
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Septembrska številka Šolarčka vsako leto izide z 
zamudo okrog mesec dni. Dva razloga obstajata za 
to, povezana s časom. Prvi je, da je potrebno urediti 
vse za izvajanje pouka v šoli in dejavnosti v vrtcu ter 
sprejeti LDN. Drugi pa, da moram obiskati množico 
sponzorjev.

V mesecu juliju in avgustu so bile brezskrbne po-
čitnice le za učence, na šoli pa so se zaradi gradnje 
prizidka in vrtca izvajala razna gradbena dela. Mnogo 
obiskovalcev šole in tudi nekateri učitelji so bili v di-
lemi še v petek, 28. 8. 2009, da s poukom v torek, 1. 
9. 2009, ne bomo začeli, saj je bila šola še »močno« v 
gradnji. Pri gradnji se rado zgodi, da se večina stvari 
izvaja tik pred zdajci, tako smo tudi v novem vrtcu 
pripravljali prostore in montirali opremo še v pone-
deljek, 31. 8. 2009.

Septembra smo prvič na območju KS Voličina v 
vrtec sprejeli otroke prvega starostnega obdobja, in 
sicer v 2 skupini. Tako kot starši, ki so svoje otroke, 
stare leto dni, prvič oddali vzgojiteljici, smo si tudi mi 
skupaj z vzgojiteljicami želeli, da bi bilo to dejanje čim 
manj boleče in stresno za vse, v prvi vrsti pa za otroke. 
Ko se ozrem na prve dni septembra, lahko z gotovo-
stjo trdim, da so si vzgojiteljice še bolj kot starši želele, 
da otroci, ko so jih starši oddali v vrtec, ne bi jokali. 
Zdi se mi, da so nekateri starši pričakovali, ko so otro-
ka oddali vzgojiteljici, da jim bo otrok z nasmehom 
na obrazu pomahal v slovo. Seveda temu ni bilo tako, 
ker so starševske vezi z otrokom precej močnejše kot 
med vzgojiteljico in otrokom, ki so šele v prvi fazi na-
stajanja.

V oba oddelka vrtca prvega starostnega obdobja je 
vpisanih 22 otrok in 45 otrok v dva oddelka drugega 
starostnega obdobja, skupaj torej 67 otrok.

1. septembra smo v šolo sprejeli 29 prvošolčkov. 
To število je spodnja meja, ko lahko razred delimo v 
2 oddelka. Skupaj je šolo septembra začelo obiskovati 
236 učencev v 13 oddelkih. Zaradi prostorske stiske 
so učenci 2. a in b razreda pouk začeli obiskovati v 

prostorih Doma Sv. Jožefa. Svet zavoda in svet staršev 
sta na sejah, ki so potekale v prvi polovici leta 2009, 
soglašala, da šola v izogib izmenskemu pouku pridobi 
soglasje za izvajanje pouka v že omenjenih prostorih, 
ker se je tam pouk že izvajal ob uvedbi devetletke v 
letih 2003 in 2004. Staršev omenjenih razredov, ki 
gostujejo v cerkvenih prostorih, šola ni posebej obve-
stila, da bo pouk zanje potekal tam. Ker omenjenega 
obvestila nismo posredovali staršem, se jim iskreno 
opravičujem. V zvezi z izvajanjem pouka učencev 2. 
razreda je bil sklican tudi roditeljski sestanek. Ugoto-
vljeno je bilo, da stvari niso bile tako zamišljene, kot 
so izpadle. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem 
staršem učencev 2. razreda za razumevanje in pisno 
soglasje, da s poukom nadaljujemo v istih prostorih, 
kot smo ga začeli.

V petek, 25. 9. 2009, smo slovesno odprli prosto-
re novega vrtca pri OŠ Voličina. Ob tej priložnosti se 
želim zahvaliti županu Občine Lenart, mag. Janezu 
Krambergerju, in njegovim sodelavcem v občinski 
upravi, še posebej g. Jožetu Dukariču za posluh in 
skrb pri izgradnji vrtca. Prav tako se zahvaljujem ob-
činskim svetnikom Občine Lenart ter vsem krajanom 
KS Voličina, ki so kakorkoli pripomogli, da smo nov 
vrtec v Voličini predali namenu.

Šola v Voličini je uspela na razpisu Commenius – 
Šolska partnerstva, zato bomo v tem ter v naslednjem 
šolskem letu sodelovali s sedmimi šolami iz različnih 
držav. Učenci bodo skupaj z učiteljicama obiskali ne-
katere države. V naslednjem šolskem letu pa bodo 
učenci teh gostovali na naši šoli.

Šola v Voličini je na pobudo Zavoda RS za šolstvo 
OE Maribor postala študijsko središče za učitelje 1. in 
2. triade ter učitelje OPB.

Gradnja šole bo potekala še do julija 2010, zato 
prosim vse učence, starše, učitelje, druge sodelavce in 
obiskovalce šole, da to dejstvo sprejmete z razumeva-
njem.

Ravnatelj

AKTUALNO

Utrinek iz otvoritve novega vrtca pri OŠ Voličina Notranjost ene od igralnic novega vrtca

Več nas je in nove prostore vrtca imamo
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Gradnja šole

Že v lanskem šolskem letu so na naši šoli začeli 
graditi prizidek, zato so danes že vidne spremembe, ki 
so nastale med počitnicami. Dobili smo novo tehnič-
no oz. likovno učilnico. Ta učilnica je sedaj na mestu, 
kjer je bil še lansko leto vrtec. Za manjše otroke pa 
so poskrbeli tako, da v šolskem poslopju ni več vrtca, 
ampak so zgradili novega, ki je veliko večji od prvo-
tnega. S tem so omogočili večji vpis v vrtec, otrokom 
pa so namenjeni večji prostori za igro in zabavo. Igri-
šče za vrtcem pa še ni dokončano.

No, pa se vrnimo k šoli. Pouk se zaradi gradnje 
ni bistveno spremenil, razen tega da je med poukom 
veliko hrupa in učenci učitelje težje slišimo. Pri urah 
moramo biti zato še posebej zbrani in pozorni, da jim 
lahko sledimo. Dokončane pa so že obnovljene sto-
pnice, ki so sedaj narejene iz keramičnih ploščic. Ne-
kaj stopnic so tudi odstranili, tako da je sedaj tam ra-
ven hodnik. Pred učilnico 3. razreda so postavili tudi 
steber, ki je hodnik še polepšal. Prejšnji glavni vhod 
so preuredili tako, da sedaj vsi učenci in učitelji hodi-
mo v šolo pri vhodu, ki je v neposredni bližini vhoda 
v telovadnico. V nekaterih razredih so zemenjali tudi 
okna. Vsi učenci se že zelo veselimo trenutka, ko bo 
prizidek gotov, saj bomo tako imeli večjo šolo in tudi 
knjižnjica naj bi bila takrat večja ter dostopna vsem 
krajanom.

Rebeka Šnofl, 7. a

Sajenje dreves ob svetovnem
dnevu miru

V ponedeljek, 21. 9. 2009, je bil svetovni dan miru 
in zato je organizacija UNEP organizirala sajenje dre-
ves po vsem svetu. Na tak način naj bi Zemlji do leta 
2017 povrnili 100 milijonov dreves. V tej akciji so so-
delovale šole iz približno 150 držav. Drevesa po celem 
svetu so sadili ob istem času. Tudi na naši šoli smo 
se vključili v to akcijo. Vanjo so se v imenu naše šole 
vključili drugošolci. Učiteljice so me povabile, da kot 
predstavnik učencev ekošole pomagam tudi jaz.

Izpred šole smo se odpravili ob 11.50, ter na zele-
nico med vrtcem in šolo prispeli ob 12.00, kjer smo 
posadili drevo. Posadili smo divji kostanj, ki smo ga 
za to priložnost dobili v dar. Poimenovali smo ga kar 
drevo miru. Hišnik nam je izkopal jamo, v katero smo 
posadili drevo. Drugošolci so mu ga pomagali posa-
diti in ga privezali k opori, da bo laže raslo. Jaz sem ob 
tej priložnosti prebral slavnostni govor.

Ko bomo odrasli in 
bomo imeli svoje otroke, 
jim bomo lahko pokazali, 
kakšno drevo je zraslo iz ti-
stega drevesca. Vabim vas, 
da tudi vi spremljate rast 
našega drevesa miru.

Domen Leš, 5. a

Nova tehnična oz. likovna učilnica

Prizidek v gradnji
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Zaključna ekskurzija

V četrtek, 10. 9., smo 9. razredi odšli na končni 
izlet. Z avtobusom smo se peljali mimo Celja in Lju-
bljane. Vmes smo se še ustavili v Trojanah, kjer smo 
se lahko najedli.

Nato je sledil ogled Štanjela, za katerega so značil-
ne ozke ulice s kamnitimi hišami. Po Štanjelu smo se 
sprehajali dobro uro in si ogledali stare hiše in pro-
store v njej. Po ogledu Štanjela smo se z avtobusom 
peljali do Lipice, kjer smo imeli nekaj prostega časa, 
nato pa je sledil ogled kobilarne Lipica. Videli smo 
lepe bele konje in tudi njihove hleve, v katerih so bi-
vali. Nekateri so bili samo za oglede, nekateri pa so 
tudi tekmovali.

Iz Lipice smo se odpeljali do Škocjanske jame. 
Tam smo v dveh skupinah, ker tja prihajajo tudi tujci, 
odšli v jamo. Ko smo hodili, je bilo malo spolzko, saj 
je skozi strop rahlo pronicala voda. Videli smo sta-
lagmite in stalaktite, ki so rasli več milijonov let. Šli 
smo tudi čez most, ki je povezoval oba dela jame, pod 
katerim je tekla reka. Med mostom in reko pa je bilo 
približno 50 metrov razlike. Ko smo prišli do konca 
jame, smo morali do vrha iti peš, ker dvigalo ni de-
lovalo. Na vrhu smo bili kar utrujeni, saj je bilo kar 
nekaj stopnic.

Nato smo se kar nekaj časa vozili do Izole, vmes pa 
smo si čas krajšali s petjem in pogovorom. Nekateri so 
igrali tudi karte.

V Izoli smo prenočili v hotelu, ki se je imenoval 
Vila Tamara. Po trije ali pa po štirje smo bili v sobah. 
Malo smo se oddahnili in odšli v restavracijo na ve-
čerjo. Po večerji pa smo šli v disko, kjer smo se naple-
sali. Tam smo bili do 12.00.

V sobah smo se še umili in odšli spat, nekateri pa 
so prebedeli vso noč in niso skoraj nič spali.

Ob 7.00 smo šli na zajtrk, nato pa smo se z avtobu-
som odpeljali v Piran, kjer smo si ogledali Tartinijev 
trg in se po njem tudi sprehodili. Čez nekaj časa nas je 
tam čakala ladja, s katero smo se peljali po celotnem 
Piranskem zalivu približno uro in pol. Izstopili smo v 
Portorožu, kjer smo si lahko kaj kupili, imeli pa smo 
tudi nekaj prostega časa. Iz Portoroža smo se odpeljali 
v Koper na kosilo, nato pa kopat v Aquapark Žusterna. 
Kopali smo se dve uri in bilo je super. Ob dogovorjeni 
uri smo se zbrali pred avtobusom in se odpeljali proti 
domu. Na poti je začelo deževati in večina nas je na 
avtobusu spala, saj se nam je tisti dan zgodilo veliko 
stvari. Vmes smo se še ustavili, ker smo odložili vo-
dnico, ki je bila vedno z nami, gospo Biserko.

V bližini Maribora smo nekateri poklicali starše, 
da so lahko počasi prišli po nas.

Na postaji so nas že nestrpno čakali. Takoj na za-
četku pa smo z velikim užitkom staršem pripovedo-
vali, kako smo se imeli in kaj vse lepega smo doživeli.

Barbara Krajnc, 9. b

Tudi naplesali smo se. Piran z ladjice

Štanjel Sprehod po Štanjelu
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Obisk iz Afrike

19. 9. 2009 nas je obiskal pravi pravcati Afričan. 
Njegovo ime je Ernest Keleko Boakai. Mi smo ga 
klicali Egg, kar po angleško pomeni jajce. Govoril je 
angleško, za prevod je skrbela učiteljica Judita. Opisal 
nam je deželo Liberijo, iz katere prihaja. Ta država leži 
v zahodni Afriki ob Atlantskem oceanu. V tej deže-
li imajo samo dva letna časa. Zime ne poznajo. Zelo 
dobro smo poznali živali, ki živijo na črni celini, tudi 
južno sadje nam ni delalo preglavic.

Egg nam je predstavil instrumente, prijetno je bilo 
zaigrati na njegova tolkala. Učili smo se afriško ljud-
sko pesem, ob kateri smo tudi zaplesali. Ker je afriški 
jezik zelo težek, si besedila pesmi nismo zapomnili.

Ob koncu obiska smo naredili še skupinski posne-
tek, si izmenjali darila in se poslovili. Nadvse ponosni 
smo bili, da o daljnih deželah in ljudeh že kar veliko 
vemo. Še bogatejši pa smo bili po Eggovem obisku, 
saj smo spoznali zelo prijaznega in prijetnega člove-
ka, ki nam je bil pripravljen košček Afrike prinesti v 
Voličino.

Učenci 1. a in 1. b razreda

Kaj pričakujem v tem šolskem letu

Ni še dolgo od začetka šolskega leta in mi učenci 
se že pripravljamo na spraševanja. Seveda se vsak uči 
le zase in doseže takšen uspeh, za kakršnega se je učil. 
Verjetno vsi pričakujemo predvsem lepe ocene. Toda 
pot do lepe ocene in uspeha je dolga in zahteva veliko 
truda. Da lahko izpolnimo svoja pričakovanja, mora-
mo v šoli zbrano poslušati in se sproti učiti. V tem 
šolskem letu pričakujem tudi, da se bom kaj novega 
naučila in da bom uspešna pri raznih projektih, pri 
katerih sodelujem. Ne pričakujem, da v šoli ne bo več 
testov, spraševanja in podobno, saj s tem preverimo in 
obnovimo svoje znanje.

Saška Kurnik, 7. a

Tako kot jaz, si verjetno tudi vi v novem šolskem 
letu želite čim boljši uspeh in zelo dobre ocene. Vpra-
šanje pa je, kako do njih priti. Če se bomo redno in 
sproti učili, nas ne bo strah, ko bomo stali pred tablo. 
Vendar pa ima vsaka učiteljica drugačen način spraše-
vanja, zato moramo biti pozorni tudi na to! Ne poza-
bljajmo domačih nalog in šolskih potrebščin, pa bodo 
tudi učiteljice zelo dobre volje. Če pri pouku ne bomo 
pridno sodelovali, bomo imeli slabše ocene, kajti tudi 
to spada k uspehu. V šoli pa obstajajo tudi neopravi-
čene ure, ki jih učenec dobi, ko ne pride na šolsko uro, 
vendar si na to ne drznite niti pomisliti!

Upam, da bomo v tem šolskem letu vsi dosegli 
svoje cilje!

Špela Peserl, 7. a

V novem šolskem letu se veselim dobrih ocen. Ve-
selim se tudi počitnic, ki jih je zelo veliko. Letos imamo 
prvič izbirne predmete, zato me še toliko bolj zanima, 
kaj bomo pri njih počeli. Na voljo imamo tudi veliko 
krožkov. Zelo zabavno je na kostanjevem pikniku, saj 
doma naberemo kostanje, naslednji dan pa si jih v šoli 
pečemo. Veselim se še različnih prireditev, ki so ve-
dno zelo zanimive, posebej zanimiva je prireditev za 
Bralno značko, saj nas vsako leto obišče en pisatelj oz. 
pisateljica. Zelo zabaven je tudi končni izlet, ki se ga 
vsi z veseljem udeležimo, lani smo na primer obiskali 
Logarsko dolino in Mozirski gaj. Zelo zabavno je še na 
novoletni zabavi. Rada okrašujem razred. Kot veste, 
se šola tudi povečuje in bo v njej veliko več razredov 
ter tudi knjižnica bo veliko večja.

Larisa Caf, 7. a

AKTUALNO

Egg v tradicionalnem oblačilu

Igranje na instrumente

Skupinska fotografija
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Moje poletne počitnice

Moje počitnice so se začele s prihodom bratranca 
in sestrične. Postavili smo bazen in se vsak dan ko-
pali. Ob nedeljah smo hodili v toplice, na primer v 
Moravce, Bioterme, na Ptuj in še kam. Potem sem šla 
na počitnice k babici. Z njo sva počeli veliko lepih in 
smešnih stvari. V začetku počitnic sem hodila tudi na 
oratorij, ki smo ga imeli ob cerkvi. Tam sem srečala 
dve prijateljici, Katjo in Patricijo. V okviru oratorija 
smo imeli pohod na Strmo goro, kjer smo na igrišču 
izvajali razne igre. Zadnji dan je bil najbolj zabaven, 
ker smo se na šolskem igrišču polivali z vodo. Ob 
koncu julija sem dva dni preživela v Kliničnem centru 
v Ljubljani zaradi sladkorne bolezni. Ko pa sem prišla 
iz bolnišnice, smo z mojimi prijatelji taborili, in sicer 
pri nas doma. Drugega avgusta smo odšli na dopust v 
Terme Čatež. Tam sem srečala sošolko Katjo, ki je tudi 
s svojo družino prišla tja na dopust. Prva dva dni je 
bilo lepo vreme in smo se kopali zunaj, ostale dni pa je 
bil dež. Vsak večer sva s Katjo odšli na kratek sprehod. 
Domov smo se vračali v četrtek. Tako so minile moje 
počitnice, ki so bile kratke, a zanimive.

Špela Kocbek, 8. a

Slovo poletju

Komaj smo čakali nate,
veselo smo se pripravljali zate.

Vedeli smo, da boš prišla,
a da enkrat tudi odšla.

Zelo smo uživali v tvoji toploti,
a veliko si bomo zapomnili o tvoji lepoti.

Sonce je veselo sijalo,
in se nam toplo smejalo.

To smo hoteli zapet,
a vemo, da vidimo se spet.

Žan Kurnik, 8. a

KDAJ SI SREČEN

AJLA, ANA: KO SI SREČEN IN VESEL.
LUKA: ČE MI KDO DA KAKŠNO IGRAČO.
JAN: ČE MI ATI IN MAMICA KUPITA CD-JE.
INES: KO IMAM ROJSTNI DAN IN JE GLASBA. 

KO SE GREM KOPAT V TOPLICE.
BLAŽ: KO SREČAM V TRGOVINI PRIJATELJA 

IZ VRTCA.
DOROTEJA: ČE DOBIM OD KOGA DARILO.
TAJDA: KO IMAM ROJSTNI DAN IN LAHKO 

POVABIM PRIJATELJE.
JOSHUA NOA: ČE DOBIM V DARILU IGRAČ-

KO.
ŽANA: KO GREM H KOMU NA POČITNICE.
EVA: ČE GREM NA POROKO ALI VESELICO.
ALJA: KO GREM V MC'DONALDS IN SREČAM 

PRIJATELJA.
ALEN: KO IMAM ROJSTNI DAN IN LAHKO 

JEM TORTO.
OSKAR: KO SE GREMO KOPAT V RADENCE.
RENE: ČE DOBIM ZA DARILO ZVEZEK.

1. A

Šola se je začela

September prihaja,
brezskrbne dni odganja.
Začel se bo pouk,
za nekatere učence veliko novih »muk«.

Ker če domačih nalog ne delaš
in se ne učiš,
pri preverjanju znanja
se v neznanju izgubiš.

Učiteljice se močno trudijo,
da nas čim več naučijo.
Saj znanje ima veliko vrednost,
ki nam v življenju daje prednost.

Anita Krajnc, 9. b

Žiga Strmšek, 6. r.Ines Korošec, 6. r.
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Zgodba za očka

Enkrat popoldan sva šla z atijem v Maribor. Šla sva 
si ogledat železniško postajo. Videla sva lokomotive, 
ki vlečejo vagone. Na peronu sva opazovala vlake in 
tirnice, po katerih vozijo. Videla sva potniške in to-
vorne vlake. Na koncu sva si ogledala razstavljeno 
staro lokomotivo. Po ogledu sva šla na hamburger in 
nato domov.

Mitja Klobasa, 3. a

Nekega dne je ata pripravljal drva. Iz gozda jih je 
vozil s traktorjem in prikolico. Mihec je takoj skočil 
na prikolico. Tam ga je metalo v zrak. V gozdu je ata 
najprej drva nažagal. Mihec jih je pomagal metati v 
prikolico, medtem pa je videl močerada. Odpeljala 
sva se domov.

Tit Šuman, 3. a

Med počitnicami smo šli na morje. Bili smo v Lju-
baču. Plaža je peščena, morje je plitvo in toplo. Tam 
smo se kopali in sončili. Ati me je učil plavati in ska-
kati v vodo. Da sem lahko skakal, sva morala iti zelo 
daleč v morje, kjer je bilo globoko. Skakal sem z atije-
vih kolen, rok in ramen. Najprej sem skakal na noge, 
potem na glavo. Imel sem se zelo lepo. Želim si še več 
tako lepih počitnic.

Žiga Kurnik, 3. a

Jadranje

Bila sem na jadranju. Odhod je bil v kraju Sutomi-
štica. Peljali smo se s trajektom. Vreme je bilo ravno 
pravšnje, da smo se lahko kopali. Videli smo dva del-
fina, ki sta nekaj časa plavala ob naši jadrnici. Bili smo 
na različnih otokih in videli veliko zanimivih zname-
nitosti. Eden izmed najlepših predelov je bil narodni 
park na Telašćici, kjer so bili osli.

Kaja Bela, 5. a

Iris Čuček, 7. b Timotej Kurnik, 9. a

Karin Petko, 7. b
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Veselo v novo vrtčevsko leto ...

Joj, koliko je pa letos novega, toliko vam imamo za 
povedati. Ali ste vedeli, da smo se vselili v nove pro-
store vrtca? Ja, prav ste slišali, imamo popolnoma nov 
vrtec in tudi vzgojiteljica je nova. Tudi nastopali smo 
na svečani otvoritvi. Vsi so nas gledali in nam ploska-
li. Res je bilo lepo.

V slogu praznovanja smo tudi nadaljevali. Naša 
Katarina in Jelka sta z nami praznovali rojstni dan 
in skupaj smo se posladkali s sadjem. Sicer se imamo 
lepo vsak dan, a ta dneva sta bila še bolj vesela.

A, da ne boste mislili, da se pri nas le pleše in raja. 
Smo tudi zelo delavni. Le poglejte nas tukaj. Smo pravi 
mali slikarji. Slikali smo Rožnatega slončka in okrasili 
s svojimi izdelki naš vrtec, ki je vedno bolj vesel.

Tudi škarjice že vihtimo kot pravi mojstri. Izre-
zovanje in lepljenje je pravi užitek. Prav radi zlepimo 
tudi kaj, kar ne bi bilo potrebno in tako presenetimo 
Karmen in Jelko. Ja, tudi to se pogosto zgodi, a se radi 
nasmejeta našim potegavščinam.

Čeprav se v vrtcu zabavamo, pa se prav radi od-
pravimo na svež zrak in se razgibamo. Vsak dan se 
odpravimo na sprehod, se lovimo, igramo razne igre. 
Čas preživljamo na asfaltnem igrišču, na tekaških ste-
zah, kjer tekmujemo v teku. Zelo zabavno pa je tudi 
na igralih, kjer si lahko damo duška na toboganih in 
plezalih.

No, to je zaenkrat vse. Imeli bi vam povedati še 
marsikaj, a to bomo pustili za naslednjič. Lepe jesen-
ske dni in imejte se tako lepo, kot se imamo mi.

Sončki
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Avril Lavigne (življenjepis)

Rodila se je 
konzervativnim 
f r a n c o s k o - k a -
nadskim staršem, 
Judy in Johnu La-
vignu. Odraščala 
je v kanadskem 
mestecu Napa-
nee. Ukvarjala se 
je s country glas-
bo. Pela je tudi v 
cerkvenem zboru, kjer se je naučila igrati kitaro. Pri 
šestnajstih letih je začela sodelovati z založbo Arista 
Record, nato se je preselila v New York in začela delati 
na svojem prvem albumu, ki je izšel leta 2002.

Avril je z albumom Under My Skin dobila sve-
tovno glasbeno nagrado leta 2004 za najpopularnejšo 
pop/rock izvajalko in še enkrat vodila na Juno nagra-
dah (pet nominacij). Dobila je tri, skupaj s prejšnjimi 
že sedem.

Mediji so jo večkrat primerjali z Alanis Morisset-
te, Vanesso Carlton in Michelle Branch. Punkerji stare 
šole jo obsojajo, da sploh ne ve, zakaj gre pri punku, 
in da ga žali.

Avril je bila v letih 2003 in 2004 uvrščena med naj-
bolj seksi ženske na svetu.

Avril in njen mož Deryck Whibley sta se poročila 
17. 6. 2006 v Los Angelesu.

Urška Peserl, 9. a

Eminem (življenjepis)

Torej, glede na to da 
ste se prišli pozanimat 
o Eminemu in njegovih 
traparijah, domnevam, 
da vas rap vsaj malo za-
nima. Ne? Ja, no, meni 
je prav. Eminemova av-
tobiografija je bila pred 

kratkim posneta kot film z naslovom 8 Mile, ta film 
sicer govori o Eminemu, kot najstniku pri 20-ih in več 
letih. Toda ker si ga lahko snamete s KaZaA-ja, vam 
ne bom govoril te zgodbe. Rajši si na hitro ponovimo 
Emmovo življenje.

Rodil se je v Detroitu, kjer je imel samo mamo, 
očeta ni poznal in ga še vedno ne pozna. V šoli je bil 
nekako odvečen člen, črna ovca ali drugače »outsi-
der«. Z mamo nista imela veliko denarja, ker se njej 
niti ni ljubilo poprijeti za nobeno delo, poleg tega pa 
ga je grdo zanemarjala. Sprva ga to seveda ni motilo, 
saj je bil vse do 13. leta dokaj otročji kot vsi ljudje. Po 
13. rojstnem dnevu pa je začel na stvari gledati druga-
če. To je bila prelomnica, saj je iz majhnega prestraše-
nega dečka zrasel v pogumnega fanta, ki je skrbel sam 
zase. V Ameriki so na ulicah popularni Talk-RaPi, na 
katerih se drug proti drugemu pomerita dva raper-
ja. Cilj je, da nasprotnika čim bolj oblatiš, seveda v 
verzih, ki se jih sproti spomniš. Glede na to da Emi-
nem v šoli ni ne vem kaj slovel po bistrosti, je tukaj 
precej izstopal, saj mu ostali niso segli niti do kolen. 
Takrat je to opazil Dr. Dree, ki ga je tudi popeljal v 
svet rapa in iz njega naredil zvezdo, kakršna je danes. 
Toda Eminem je imel vseskozi težave s policijo, ker so 
pri njem zasegli travo, gobice ... Pretepel je bivšo ženo 
Kim Basinger in se nato od nje tudi ločil ... Še veliko je 
zgodbic o njem, a raperju je pomembno le to, da mati 
izgine iz njegovega življenja.

Albumi
Marshall Mathers ✴
Slim Shady ✴
The Eminem Show ✴

Primož Rojko, 9. b

GLASBENE STOPNIČKE
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PREVOZI
VINKO RIBIČ s.p.

Močna 37
2231 Pernica

GSM: 041/ 215-409

LENTHERMINVEST
VARČUJE Z ENERGIJO - OHRANJA OKOLJE

BOJLERJI ZA CENTRALNO OGREVANJE

BOJLERJI ZA SOLARNO 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

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: 031 365 560

CELOVITE LOGISTIČNE STORITVE

TRANSPORT
CARINSKE STORITVE
SKLADIŠČENJE

Perhavčeva ulica 10
2000 Maribor www.fa-maik.com

... ker znamo, hočemo in zmoremo.

 tel.: (02) 460 00 80 
fax: (02) 460 00 81

F.A. MAIK, transport, špedicija, skladiščenje, d.o.o.

PREVAJANJE,  POUČEVANJE  IN
INŠTRUIRANJE  NEMŠČINE

Manuela SEVER, s.p.
Spodnja Voličina 162

2232 VoličinaGSM: 040 857 066
E-mail: info@manuelasever.eu
Spletna stran:  www.manuelasever.eu

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

 



Zbor učencev na šolskem dvorišču pred začetkom 
pouka

Utrinki iz Adane (več v oktobrski številki)

Šola gostiteljica uvodnega sestanka projektne skupine 
Comenius: Ramazan Atil High School Adana

Izvedba tega projekta je fi-
nancirana s strani Evropske 
komisije. Vsebina publikacije 
(komunikacije) je izključno 
odgovornost avtorja in v no-
benem primeru ne predsta-
vlja stališč Evropske komisije.

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: 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, odgovorna urednica: Karin Petko, mentorica in lektorica: Žaneta Jagerič, prepisovanje literarnih strani: Silva Dokl, 
računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec 
oziroma šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

Pizzerija
Mlinska c. 7
2250 Ptuj
tel.: 02/ 782 12 21

Kavarna - pub
Dolge Njive 14
2232 Voličina

ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU
PROIZVODNJA, MONTAŽA, SERVIS

ROLETARSTVO   SENČILA VSEH VRST   KOMARNIKI

LEVRO d.o.o, Zg. Žerjavci 71, 2230 Lenart
tel./fax: 02 729 20 17, GSM: 040 466 006

paket skul

Več na 
http://paketi.nkbm.si!

sola
splaca!

se fulv

v

02 720 63 33 

Bencinski 
servis Selce

PLATRON
Milan Fras s.p.

Spoštovani prijatelji OŠ Voličina. Menim, 
da sem izbral pravo besedo, ko Vas poime-
nujem prijatelji, ker vaša sredstva, tako spon-
zorjev kot staršev donatorjev, pripomorejo, 
da lahko dejavnosti in pouk na OŠ Voličina 
potekajo na pestrejši in zanimivejši način. 
Hvala vam.  Ravnatelj Anton Goznik


