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Kot že nekaj zadnjih šolskih let smo tudi v letu 
2009/10 staršem vseh učencev OŠ Voličina razdelili 
anonimno anketo, ki jo je do roka, 5. 3. 2010, vrnilo 
221 učencev od 235. Starši so pri 6 vprašanjih obkro-
žali svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s postavlje-
nim vprašanjem (4 – sem zelo zadovoljen, 3 – sem 
zadovoljen, 2 – nisem zadovoljen niti nezadovoljen, 

1 – sem nezadovoljen in 0 – sem zelo nezadovoljen). 
V primerjavi z lanskim šolskim letom se je zado-

voljstvo staršev z delom šole povečalo za 4 %. Skupna 
ocena je 3,03, to pomeni, da so starši v celoti gledano 
z našim delom zadovoljni.

AKTUALNO

Kako nas in naše delo vidijo starši – analiza ankete
Primerjava ankete iz šolskega leta 2008/09 z letom 2009/10

 I.
triada v % II.

triada v % III.
triada v % Skupaj v %

a) Ali ste nasploh zadovoljni z delom OŠ Voličina? 3,22 80,50 2,93 73,25 2,85 71,25 3,00 75,00
b) Ali ste zadovoljni z izvajanjem pouka? 3,44 86,00 2,89 72,25 2,88 72,00 3,07 76,75
c) Ali vaš otrok rad hodi v šolo? 3,54 88,50 2,88 72,00 2,54 63,50 2,99 74,75
č) Ali ste zadovoljni s šolsko prehrano? 2,80 70,00 2,43 60,75 2,11 52,75 2,45 61,25
d) Ali ste zadovoljni z varnostjo učencev na šoli? 2,89 72,25 2,62 65,50 2,74 68,50 2,75 68,75
e) Ali ste zadovoljni s ponudbo interesnih
dejavnosti šole? 3,01 75,25 2,94 73,50 2,96 74,00 2,97 74,25

SKUPAJ: 3,15 78,75 2,78 69,54 2,68 67,00 2,87 71,79

Zadovoljstvo staršev z delom OŠ Voličina v šolskem letu 2008/09

 I. 
triada v % II. 

triada v % III. 
triada v % Skupaj v %

a) Ali ste nasploh zadovoljni z delom OŠ Voličina? 3,32 83,00 3,15 78,75 2,78 69,50 3,08 77,08
b) Ali ste zadovoljni z izvajanjem pouka? 3,48 87,00 3,32 83,00 2,75 68,75 3,18 79,58
c) Ali vaš otrok rad hodi v šolo? 3,55 88,75 3,26 81,50 2,75 68,75 3,19 79,67
č) Ali ste zadovoljni s šolsko prehrano? 2,82 70,50 2,64 66,00 2,14 53,50 2,53 63,33
d) Ali ste zadovoljni z varnostjo učencev na šoli? 3,15 78,75 3,15 78,75 2,82 70,50 3,04 76,00
e) Ali ste zadovoljni s ponudbo interesnih
dejavnosti šole? 3,20 80,00 3,31 82,75 3,00 75,00 3,17 79,25

SKUPAJ: 3,25 81,33 3,14 78,46 2,71 67,67 3,03 75,82

Zadovoljstvo staršev z delom OŠ Voličina v šolskem letu 2009/10

Starši ste na 221 vrnjenih anketnih vprašalnikih 
zapisali skupno 53 pohval, 72 kritik in 53 predlogov.

Največ kritik imate starši na šolske prevoze in na 
šolsko prehrano. Če se malo pošalim, bi v prvem pri-
meru raje bil ravnatelj srednje šole, saj se tam šole ne 
ubadajo s tem, kako bodo učenci prišli k pouku in do-
mov. Upam, da boste starši in predvsem učenci bolj 
zadovoljni z novim šolskim avtobusnim prevozom, in 
sicer s prevoznikom Lešnik – Zemljič, ki ga je Obči-
na Lenart izbrala na razpisu in bo začel otroke vozi-
ti v šolo in iz nje 1. 4. 2010 (ni prvoaprilska) tudi iz 
Nadbišca, Stražov, Dolgih Njiv, Huma in Strme Gore. 

V drugem primeru bi pa bil ravnatelj šole v sosednji 
Avstriji, saj tam, če se ne motim, ne poznajo šolskih 
kuhinj, ampak si morajo učenci prehrano – malico 
prinesti s seboj. Očitek nekaterih staršev, da so učenci 
lačni, tudi če imajo kosilo, pa ne zdrži. Res pa je, da so 
nekateri učenci precej izbirčni in marsikatere hrane 
ne jedo. Redki so tisti, ki pri kosilu vzamejo in poje-
do juho, precej pa je tudi takih, ki se izogibajo solati. 
Z novim šolskim letom bo končana gradnja prizidka, 
zato bo šola dobila novo kuhinjo. Prepričan sem, da se 
bodo nekatere stvari tudi na tem področju izboljšale. 

Ravnatelj
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AKTUALNO

Beseda urednice

Že lahko spet prebirate, kaj smo tokrat lepega na-
pisali za Šolarčka, in ugotavljate, kako ustvarjalni smo 
bili tokrat. Vreme se je že otoplilo in pomlad nam je na 
stežaj odprla svoja vrata, da smo pogumno zakorakali 
vanjo. Drevesa že počasi zelenijo, košarice in zvonč-
ki pa že veselo rastejo in žarijo v svoji lepoti. Torej, v 
pomladnem času smo. Pravijo, da je pomlad letni čas, 
ko vse brsti in raste, tako bi naj bilo tudi z ljubeznijo, 
sem enkrat slišala, a pustimo sedaj to. Narašča pa tudi 
število ocen v naših redovalnicah. Spet se je začelo 
obdobje, ko moramo bolj pridno poprijeti za delo, če 
hočemo, da bo naš uspeh tak, kot si ga želimo. Seveda 
pa nas zaradi lepega vremena močno vabi v svoj ob-
jem tudi narava. Mika nas, da bi vzeli žogo in pozabili 
na šolske obveznosti, a se kljub temu potrudimo in 
stisnemo zobe, saj vemo, da bo naš trud bogato popla-
čan. Zato ne popustimo sedaj in se trudimo še naprej, 
da bodo naše poletne počitnice čim bolj brezskrbne in 
bomo lahko ponosni nase in opravljeno delo.

Karin Petko, 7. a

Pohod v Jablance

Na pohodu smo se zelo zabavale. Odpravile smo se 
takoj po pouku. Med potjo smo imele več postojank, 
saj cesta ni vodila le po ravnini. Izvedele smo veliko 
novega. Ko smo prispele v Jablance, nam ja gospod 
povedal mnogo zanimivosti o tamkajšnji skakalnici. 
Skakalnice smo si lahko tudi pobliže ogledale, če pa 
je katera želela, je lahko sedla tudi na desko na vrh 
skakalnice in tako ugotovila, kakšen je občutek sedeti 
tako visoko. Ko smo končale ogled, so nam postregli 
še s čajem in piškoti. Sicer malo utrujene, a polne no-
vega znanja smo se vrnile domov. 

Karin Petko, 7. a 

Občinsko tekmovanje v košarki

V sredo, 3. 3. 2010, so se starejši dečki pomerili v 
košarki. Tekme so se odvijale v OŠ Lenart. Prvo me-
sto je zasedla domača ekipa. Proti njim so naši učenci 
v predtekmovanju zgubili le z rezultatom 21 : 10 (za 
primerjavo: Lenart-Benedikt: 43 : 4). Naši pa so po 

odhodu dveh igralcev (Žiga in Matija sta morala na 
nogometno tekmo) izgubili proti ekipi iz OŠ Sveta 
Trojica. Za tretje mesto so se tako borili le še Tomi, 
Nejc, Aleksander, David in Marcel. Žal jim ni uspelo. 
Dosegli so 4. mesto.

Petra Cvikl Marušič

1. mesto mlajših deklic v malem 
nogometu

V torek, 16. 3. 2010, so dekleta z lahkoto premaga-
la ekipi iz OŠ Sveta Ana in OŠ Sv. Trojica. Našo šolo so 
zastopale: Valentina Tuš, Vivien Meško, Špela Grajfo-
ner, Katja Horvat Čauševič, Saška Kurnik in Lucija 
Zorec. Iskrene čestitke!

Petra Cvikl Marušič

Zmaga na prvi polfinalni tekmi 
ŠKL-ja

Na prvi polfinalni tekmi ŠKL-ja so učenke in 
učenci naše šole spet pokazali kvalitetno igro in si z 
rezultatom 7 : 2 priigrali prvo zmago (3 : 1, 3 : 0, 0 : 0, 
1 : 1) proti OŠ Destrnik. Strelci so bili: Ina Pivljakovič 
(2), Špela Grajfoner, Miha Bračko (3) in Žiga Živko. 
Čestitke vsem igralcem in hvala navijačem za vzpod-
budo. Povratni obračun nas čaka že v sredo, 17. 3. 
2010 v Destrniku.

Petra Cvikl Marušič

Zmaga nad Destrnikom – vstopni-
ca v finale

V zelo razburljivi in napeti tekmi je naša ŠKL 
ekipa še drugič premagala učence OŠ Destrnik in si 
tako zagotovila finale. Končni rezultat današnje tekme 
je bil 5 : 3. Naši strelci pa so bili: Žiga Živko (2), Ina 
Pivljakovič, Miha Bračko in Matija Damiš. Čestitke! 
Tekma za prvo mesto bo v torek, 13. 4. 2010, v dvo-
rani Tivoli v Ljubljani. Naši tekmeci bodo učenci OŠ 
Lenart. Gremo na zmago!

Petra Cvikl Marušič
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Slovenski smučarski skakalci

Slovenija ima kar veliko moških smučarskih ska-
kalcev. Predstavila pa bom le Primoža Peterko in Ro-
berta Kranjca, saj mislim, da sta nam najbolj znana. 
Na kratko bom opisala tudi smučarsko skakalnico v 
Planici. Najprimerneje je, če začne športnik skaka-
ti med 8. in 9. letom starosti. Najprej se le spušča po 
skakalnicah, in šele ko se navadi na »teren«, začne 
skakati. In če se vrnem k slovenskim smučarskim ska-
kalcem: najprej bom opisala Roberta Kranjca, ki nas 
je letos zelo navdušil.

Primož Peterka

Primož Peterka je tako kot Robert Kranjec sloven-
ski smučarski skakalec, in sicer spada med najuspe-
šnejše zimske športnike oziroma med najuspešnejše 
slovenske športnike nasploh, saj je v karieri, ki še ni 
končana, osvojil kar 15 zmag za svetovni pokal. Rodil 
se je 28. februarja 1979 v Ljubljani. V Kranju, kjer se 
je včlanil v Smučarski klub Triglav, je obiskoval tudi 
srednjo ekonomsko šolo. Njegova najuspešnejša sezo-
na je bila v letih 1996/97. Leta 1997 so v Jablancah 
zgradili skakalnico, kot smo izvedeli na pohodu. Svo-
jo prvo zmago je osvojil na Poljskem v Zakopanah. O 
Primožu Peterki sta bila posneta tudi dva filma. Prvi 
– Vleci, Primož govori o njegovem otroštvu in začet-
ku kariere. Drugi – Peterka: odločitve pa o pridobitvi 
tekmovalne krize. Leta 2007 je izšla tudi knjiga, ki go-
vori o njegovih največjih dosežkih v svetovnem poka-
lu. Slovenci smo ponosni nanj. 

Robert Kranjec

Robert Kranjec je slovenski smučarski skakalec. 
Rodil se je 16. julija 1981 v Ljubljani. S smučarskimi 
skoki se je začel ukvarjati komaj pri enajstih letih, 
čeprav je najbolje, da se človek začne s tem športom 
ukvarjati nekje od osmega do devetega leta. Leta 1998 
je postal član državne reprezentance, tri leta kasneje 
pa član A reprezentance. Robert Kranjec, čigar vzde-
vek je Robi Kranjec, najraje tekmuje na letalnicah (to 
so skakalnice). Pred nekaj sezonami je na skakalnici v 

Planici hudo padel. Prvo zmago za svetovni pokal je 
osvojil v sezoni 2005/06, in sicer na finskem v Kuu-
samu. Leta 2008/09 je še enajstič postal državni pr-
vak v smučarskih skokih. Njegov osebni rekord je 229 
metrov, kar je trenutno tudi državni rekord. Letos je 
Kranjec končno dočakal svoj drugi vzpon na najvišjo 
stopničko v svetovnem pokalu na Kulmski letalnici, 
naslednji dan pa je osvojil še 2. mesto, prehitel ga je le 
norvežan Anders Jacobsen.

Še nekaj besed o njegovih uspehih nasploh. Nje-
gov največji uspeh je bronasta medalja na olimpijskih 
igrah v Salt Lake Cityju z ekipne tekme leta 2002, ki jo 
je osvojil skupaj s Petrom Žonto, Damjanom Frasem 
in Primožem Peterko ter osvojen mali kristalni glo-
bus za skupno zmago v smučarskih poletih v sezoni 
2009/10. Poleg dveh zmag za svetovni pokal ima še 
dve drugi in pet tretjih mest. Na Olimpijskih igrah v 
Vancouvru letos je dosegel 6. mesto na srednji napra-
vi.

Planica

Planica je ledeniško preoblikovana dolina v se-
verozahodnem delu Julijskih Alp. Najbolj je znana 
po smučarskih skakalnicah, kjer vsako leto potekajo 
prireditve tekmovanj za svetovni pokal. Na skakalnici 
bratov Gorišek so bili doseženi številni svetovni re-
kordi v dolžini smučarskih poletov. Trenutno je sve-
tovni rekord 239 metrov. Najbolj znamenita tekma v 
Planici zadnjih let je bil finale svetovnega pokala.

Desno od letalnice je srednja skakalnica (K-90), 
levo pa Bloudkova velikanka, ki je od leta 2002 delno 
podrta.

Karin Petko, 7. a
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LITERARNE STRANI

PESMI O PASAVČKU
(UČENCI 1. A RAZREDA) 

PASAVČEK JE MOJ PRIJATELJ. 
ŠEPNE MI NA UHO, 
RED JE VEDNO 
PAS PRIPET. 
 
MAMICA IN ATI
TUDI STA PRIPETA
IN SE ŠE NAPREJ
VARNO V SVET PELJITA.

EVA KURNIK

PASAVČEK MI VEDNO PRAVI,
RED JE VEDNO PAS PRIPET.
RUTICO MORAM NOSITI,
KER V ŠOLO SMEM HODITI. 
PASAVČEK MI TUDI PRAVI,
NAJ BO V SOBI VEDNO RED.

JAN DITNER 

KO SEM V AVTU, 
SEM PRIPETA, 
MOJA MAMA IN ATA 
STA TUDI PRIPETA. 

SEDIM OD ZADAJ
V MOJEM STOLU 
IN SE VESELO

PELJEM V ŠOLO.
ALJA SEVER 

 

PASAVČEK JE MOJ PRIJATELJ, 
VEDNO GA POSLUŠAM
IN ZATO V AVTU
VEDNO SEM PRIPET. 
NOSIM RUMENO RUTICO,
TUDI KO GREM NA MALICO.
TA POMAGA MI NA CESTI,
DA SEM VAREN IN PREVIDEN.

BLAŽ KURNIK

PASAVČEK IMA VEDNO RED,
MOJA SOBA PA JE KAKOR SVET,
V NJEJ JE POLNO RAZNIH STVARI,
KI JIH JE POTREBNO ŽE POSPRAVITI. 
KER PASAVČKA POSLUŠAT ZNAM,
SI SVOJO SOBO
POSPRAVIM SAM.

AJLA ANA EGGHART

RED JE VEDNO PAS PRIPET,
PASAVČEK JE VEDNO Z MANO,
TUDI KO SE PELJEM V ŠOLO
SKUPAJ Z MAMO. 
TUDI BRATEC GA POSLUŠA
IN V AVTU VEDNO SE PRIPNE.

RENE HERCOG 

Nataša Brunčič, 7. a Špela Grajfoner, 7. a
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PASAVČEK PRAVI,
RED JE VEDNO PAS PRIPET. 
MOJA MAMA TUDI PRAVI,
DA V SOBI REDNO
ZA SEBOJ POSPRAVI.

ALEN ŽIVKO
 
RED JE VEDNO PAS PRIPET,
PRAVI MI MOJ PASAVČEK,
V AVTU JAZ NE SMEM NORET,
PRAVI MOJA MAMI.

ŽANA ŽABČIČ 

PASAVČEK SE Z MANO V AVTU VOZI
IN MI ŠEPETA NA UHO,
PRIPNI SE IN TI BO LEPO.
JAZ VEDNO GA POSLUŠAM 
IN V AVTU SE PRIPNEM.

PATRICIJA ŠERBINEK 

RED JE VEDNO PAS PRIPET,
PASAVČEK SE Z MANO VOZI
IN SKRBI ZA RED V MOJI SOBI. 
KO ZJUTRAJ SE ZBUDIM,
TAKOJ RUMENO RUTICO DOBIM.

JOSHUA NOA SIMONIČ 

PASAVČEK, PASAVČEK,
TI SI MOJ PRIJATELJ,
SAJ V AVTU VEDNO

HOČEM BITI S TABO. 
VEM, KAJ TI PRAVIŠ,
DA MORAM RUTICO NOSITI
IN PAS PRIPETI.

TAJDA HAMLER 

ČEBELA JE ZNORELA
IN V AVTU PASAVČKA PRIPELA.
NASTAL JE RED,
SAJ V AVTU JE PAS VEDNO PRIPET.

OSKAR ŠRIMPF 
 
PASAVČEK JE Z MANO PRIPET.
RADA GA IMAM,
KER VARNO ME VODI
PO POTI OB ŠOLI.

DOROTEJA POTRČ 
 
PASAVČEK JE ŠEL PO SVETU
IN ZAGLEDAL AVTO.
V AVTU BIL SEM JAZ IN BRATEC
IN SVA BILA PRIPETA.
VSI TRIJE SMO PRIJATELJI.

LUKA ŠKET 

PASAVČEK JE MOJ PRIJATELJ,
TUDI V AVTU MISLIM NANJ
IN SE PRIPNEM
TER SE V ŠOLO ODPELJEM.

INES TAŠNER

Blaž Turk, 6. a Jasmina, Tadeja, Mojca, Valentina in Demi, 6. a
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TO SEM JAZ 

IME MI JE ALEN. HODIM V 1. A RAZRED. 
RAD HODIM V ŠOLO. VELIKO SE UČIMO. IMAM 
VELIKO PRIJATELJEV. NAJBOLJŠA PRIJATELJA 
STA JAN IN JOŠI.

ALEN ŽIVKO, 1. A

Ekofrajer varčuje 

Ekofrajerji takole varčujemo: Zapiramo vodo, da 
ne teče brez potrebe. Ugašamo luči, ko jih ne potre-
bujemo, se ne igramo z lučjo. Ne puščamo prižganega 
televizorja, ko ga ne gledamo. Prav tako izklopimo 
računalnik, ko ga ne potrebujemo. Ekofrajer je biti 
zanimivo, vendar se moraš zelo potruditi.

Jan Pulko, 4. a

Rdeča kapica

Rdeča kapica teci
k bolni babici,
vina in potice ji nesi,
da hitro ozdravela bo. 
Na poti k babici
sreča nesramnega 
groznega volka,
ki babico njeno požre. 
Rdeča kapica v
babičino hišo prihiti,
a volk tam leži. 
Pa lovec sliši,
da v hiši nekaj
zelo smrči
pa pogleda in vidi,
da volk tam spi. 
Lovec volka ustreli,
zdaj srečni so vsi. 

Tina Goznik, 5. a

Moč časa

Nekaj se biti zgoditi     Haiti
potres ljudi pomoriti     pobiti
pod hiše in ruševje jih skriti     ne izpustiti 
Nikoli več ne bo isto     zavistno
polno užitkov, norenja     veselja
zdaj je polno hrepenenja     politična vrenja
žalost je zalila otok     otrok
solza poln potok     jok 
Lakota ljudi straši     mori
življenje jim le želi     veli
zbeži, reši se     ne umri 
Morda čez desetletja     stoletja
ljudje bodo spoznali     dognali
na novo zaživeli     noreli
bolje kot nekoč se imeli     veseli
     vedoč
daleč je katastrofa     sramota
konec je lakote, žalosti in smrti polni vrti     mrtvi
nadomestili bodo ihtenje     spet veselje

Špela Ekselenski, 9. b

Mati

Njena roka vse dni me boža,
njena ljubezen cveti kakor roža.
Vsak dan je lepša, mogočnejša, krepkejša,
mati je z nami vsak dan srečnejša. 
Nikoli nas ne zapusti,
naš ji pogled nikdar ne ubeži.
Z nami težav veliko ima, 
z njeno pomočjo se vsaka gora preplezati da. 
Z nami, otroci, se težave začnejo, 
a matere se nam ne odpovejo.
Vsak mater le eno ima,
naj v srcu jo čuva do konca sveta. 

Karin Petko, 7. a

Žiga Strmšek, 6. a Miha Šiler, 6. a
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Shema šolskega sadja (v nadaljevanju: SŠS) je nov 
ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in 
zelenjave. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanj-
ševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti 
naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelo-
sti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za 
nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna 
bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, 

itd). Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, 
da je SŠS eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pri-
pomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen 
je Evropska unija Državam članicam namenila do-
ločeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje 
svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala 
velik poudarek pomembnosti vključevanja spremlja-
jočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Evropski
“sistem razdeljevanja sadja v šolah”

Naša šola sodeluje v evropskem
“sistemu razdeljevanja sadja v šolah”

s finančno podporo Evropske skupnosti.

*** dan razdeljevanja in vrsta sadja sta označena na jedilniku ***
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Srečanje z mamicami

Mesec marec je prvi spomladanski mesec, ko se 
narava prebuja, prvi znanilci pomladi pokukajo na 
plan in sonce s svojimi žarki v nas budi občutke rado-
sti in veselja. Ta mesec pa je prav poseben tudi zaradi 
praznika naših mamic, ki nam, malčkom, pomenijo 
največ na vsem svetu, zato smo se odločili, da jih po-
vabimo v vrtec.

 

Vse mame so bogate, če imajo rade otroke. Nobena ni 
revna, ne grda, ne stara. Ljubezen je njihova največja 
radost. (Maurice Maeterlinck)

Zelo ponosno smo izvedli naš prvi nastop pred 
mamicami. Skupaj z vzgojiteljicami smo zaplesali in 
zapeli pesem: 

Jaz sem mala roža, roža mamina, 
mamica me boža, rada me ima. 
V vrtec že zahajam, pridno se učim, 
mami ne nagajam, modro govorim.
 

Rožice plešemo

Nato smo po parih ob spremljavi zaplesali na me-
lodijo:

 
Jaz imam pa goslice, goslice zveneče,
ki pojo mi pesmice, pesmi zlate sreče.
Jaz imam pa rožico, mamico ljubečo,
ji zapojem pesmico in prinesem srečo.
 

Prve spomladanske marjetice

Skupaj smo si ogledali film – Jaz v vrtcu, kjer smo 
posneli naš vsakdan v vrtcu, da so mamice opazile, 
kako smo že samostojni, pridni, predvsem pa, da se 
vsak dan zabavamo in rastemo z igro. Všeč so nam 
bile tudi lutke, ki so odigrale predstavo Moja mami-
ca. 

 

Lutkovna predstava Moja mamica

Najbolje smo se počutili kar v naši igralnici, kjer 
smo mamicam pokazali, kako se igramo. Da ne bi 
bile lačne, smo jim postregli s številnimi dobrotami 
iz naše otroške kuhinje. Predstavili smo jim plišaste 
živali, zaigrali na instrumente ter se žogali.

 V zadnjih dveh mesecih so se nam pridružili štirje 
novinci, stari manj kot leto dni. Sedaj nas je že 14 in 
kaj se ve, morda se zima noče posloviti prav zaradi 
nas snežink. 

Vsem mamicam, mamam in babicam želimo lepo 
praznovanje, da bi jih njihovi otroci osrečili z lepo 
besedo in prijaznim pogledom. Mi jim podarjamo še 
pesem Toneta Pavčka, Mama je ena sama:

Mama je ena sama,
prva radost je mama,
prvi spev nina-nana,
prva beseda: mama! 
Dajmo vse rože mami,
dajmo vsa sonca mami,
pesem, ki v nas se drami,

NAŠI NAJMLAJŠI

dajmo, zapojmo mami. 
Naj ne ostane brez mame
nihče na širnem svetu,
naj žive naše mame,
mame – najlepše na svetu. 

 
Snežinke



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

 



Utrinki iz Francije

Udeleženci srečanja v mestu Sete

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.Francoska kulinarika

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 poi-
menujem prijatelji, ker vaša sredstva, tako 
sponzorjev kot staršev donatorjev, pripo-
morejo, da lahko dejavnosti in pouk na OŠ 
Voličina potekajo na pestrejši in zanimivejši 
način. Hvala vam. Ravnatelj Anton Goznik


