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Voličina ima talent

V petek, 14. 5., se je v Kulturnem domu Voliči-
na odvil še en spektakularen šov, Voličina ima talent.  
Kot zmeraj smo imeli  žiranti težko nalogo, zbrati smo 
morali točke za finale. Imeli smo najtežjo nalogo do 
zdaj. Ampak prepričani smo, da so se naprej uvrstili 
sami dobri kandidati. Med toliko različnimi nastopi 
smo izbrali prvovrstne točke. Bilo je veliko pogumnih 
fantov na klavirju. Vsi so bili odlični. In vsi so odšli v 
finale. Da se o plesnih točkah sploh ne pogovarjamo − 
toliko zanimivih točk je bilo. Najbolj sta me navdušila  
Amadeja  in Jure. Všeč pa mi je bila tudi točka otroške 
folklorne skupine ter seveda deklet iz petega razreda. 
Vse smo z veseljem poslali v finale. Na Voličina ima 
talent pa se je prijavil tudi vrtec  iz Selc. Bili so spekta-
kularni, res so me navdušili. Pa tudi pevskih talentov 
ni manjkalo. Predstavila sta se dva pevska zbora, otro-
ški ter mladinski. Oboji so zapeli tako lepo, da so mi 
pritekle solzice. Zapela je še vokalna skupina, k kateri 
smo se pridružili tudi žiranti in mislim, da nam je kar 
uspelo. Nastopila sta tudi dva fanta po imenu Joc in 
Joc. Ko sem poslušala njiju, sem se nasmejala do solz. 
Čisto brez besed pa sem ostala, ko je na oder prišel 
fant, ki je oponašal Tadeja Toša. To mu gre od rok kot 
namazano. Prepustili smo se tudi vragolijam z žogo, 
naš Miha je dokazal, da Voličina ni kar tako zmagova-
lec v ŠKL-ju. Naš trebušni plesalec pa se žal ni uvrstil 
v finale, čeprav moram priznati, da je plesal odlično. 
In dokazal, da to zmorejo tudi fantje. Ob koncu naše-
ga šova nam je zaigral šolski band, ki je res odličen. 
Zaigrali so nam kar štiri pesmi in gledalci so ob tem 
uživali. Ne smem pa pozabiti na naša dva voditelja 
Nejca in Timoteja, ki sta ves šov  še bolj popestrila, ter 
na dva žiranta Blaža ter Tadeja, ki sta skupaj z menoj 
budno spremljala točke in jih komentirala. Se vidimo 
v finalu!

Tjaša Polanec, 9. b

Ekokviz 2010

V Ekokvizu je sodelovalo veliko šol iz vse Sloveni-
je, med njimi tudi naša. Največ ekip je bilo prijavlje-
nih iz mariborske regije, in sicer kar 452. V Ekokvizu 

lahko sodelujejo učenci in učenke 6., 7. in 8. razreda. 
Najprej smo se prijavili na spletni strani www.eko.
telekom.si, in sicer tako, da smo si izbrali ime ter si 
izmislili geslo. Iz OŠ Voličina so bile tri ekipe: Pume, 
Ekologisti in Jastrebi. Pred tekmovanjem smo lahko 
vadili na isti spletni strani. Vprašanja na tekmovanju 
so bila težja kot tista za vajo. Za vsak pravilen odgo-
vor smo dobili po eno točko, dosegli pa smo jih lahko 
30. Štel se je tudi čas, kajti veliko ekip je imelo enako 
število točk, zato je bilo treba zmagovalca določiti na 
podlagi časa. V mariborski regiji naj bi po neuradnih 
rezultatih zmagala ekipa Nodiji iz OŠ Franca Rozma-
na Staneta Maribor, s kar 28 točkami (28/30) in časom 
03:34. Izmed treh ekip naše šole je bila najboljša ekipa 
Ekologisti z 18 točkami ter časom 08:14, sledili sta jim 
skupini Pume s 15 točkami in časom 08:33 ter Jastrebi 
z 11 točkami in časom 06:54. Kviz je na naši šoli po-
tekal 11. 3. 2010. Izmed vseh regij v Sloveniji je bila 
najboljša ekipa iz Pomurja, in sicer ekipa Polop z 29 
točkami in časom 08:29 iz OŠ Doš Dobrovnik. 

Nastja Krajnc, 7. b

Obiskal nas je lovec

Danes nas je obiskal lovec Franci. Pokazal nam je 
slike živali in nam povedal, kako jih hodi krmit. Na 
slikah smo lahko videli tudi stopinje različnih živali. 
Ker je deževalo, nismo mogli obiskati gozda. Na kon-
cu nam je lovec pokazal še nekaj lovskih slik in tudi 
jaz sem bila na eni izmed njih.

Ana Valenta, 2. a

Balinanje

Nekega čudovitega aprilskega dne smo se učenci 
sedmih razredov, ki kot izbirni predmet obiskujemo 
šport za sprostitev, odpravili balinat. Mnogi med nami 
tega še nismo znali in v veselje nam je bilo, da smo se 
lahko naučili. Ko smo se  pravila že skoraj naučili, smo 
lahko pričeli z igro. Razdelili smo se v skupine in pri-
čeli z zabavo. Po končani igri smo se odpravili domov. 
Imeli smo se super in upamo, da bomo takšne ure še 
kdaj ponovili.

Karin Petko in Rebeka Šnofl, 7. a

AKTUALNO
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AKTUALNO

Zaključna prireditev projekta 
Pasavček

V ponedeljek, 19. 4. 2010, smo imeli zaključno 
prireditev projekta Pasavček. V goste smo povabili 
demonstratorje, ki so nam prikazali pravilno pripe-
njanje v otroškem varnostnem sedežu, pravilno na-
meščanje kolesarske čelade in tehtnice, ki prikazuje 
naletno težo. Otroci so se najbolj razveselili pravega 
in ogromnega Pasavčka. Mnogi so se z njim tudi fo-
tografirali.

Policisti Policijske postaje Lenart, pod vodstvom 
g. Boštjana Kaloha, so nam predstavili policijski vozi-
li, različne uniforme in pripomočke, ki jih uporabljajo 
pri svojem delu. Vsi otroci so lahko zlezli tudi v in-
tervencijsko vozilo in v marsikateri majhni glavi se je 
takrat zaiskrilo: »Ko bom velik, bom policist.«

Gasilca prostovoljnega Gasilskega društva Voliči-
na sta predstavila gasilsko cisterno in opremo. Kdor je 
želel, si je lahko nadel zaščitno čelado. Kar nekajkrat 
je otroški živžav zmotila gasilska sirena.

Vsi učenci so prejeli medaljo za opravljeno delo 
v projektu. Skupaj s starši so si ogledali razstavo in se 
posladkali z bomboni.

Učiteljice in vzgojiteljica 1. a in 1. b
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Dne 12. 4. 2010 smo se Žan Majerič in Blaž Me-
sarec ter učiteljici Nataša Glodež in Judita Bračko 
odpravili na Dansko. Naša pustolovščina se je priče-
la na letališču v Gradcu, kjer smo vsi nestrpno čakali 
na polet, ki pa je imel dve uri zamude! Končno smo 
pristali v Frankfurtu in po dolgem čakanju ponovno 
poleteli proti Danski. Tam so naju z Žanom pričakale 
družine. Žan je živel pri Stig Sandfeld Hansenovih, jaz 
pa pri Runu Kristensen. Učiteljici sta bivali v hotelu, 
zato smo se srečevali le med obiskovanjem šole.

Z Runom sva takoj postala prijatelja, tam je prebi-
val tudi Max iz Nemčije. Vsi smo se veliko pogovar-
jali, se zabavali in obiskovali šolo. Tam smo se sreče-
vali še z drugimi mladimi iz Finske, Nemčije, Turčije, 
Francije in Cipra. Sodelovali smo v različnih delav-
nicah. Sam sem se tudi vključil v igranje bobnov pri 
finskem učitelju. Že takoj prvi dan sva si našla veliko 
prijateljev. V družinah sva spoznala njihov način dela, 
šole, prehranjevanja, življenja. Vsi so bili zelo prijazni 
in gostoljubni. Midva pa sva jim tudi povedala o ži-
vljenju v Sloveniji.

Na programu so bili tudi izleti. Ogledali smo si vi-

kinško vas ter spoznali njihove navade in običaje. Ob-
čudovali smo plaže ob severnem morju, ki je bilo zelo 
hladno. Tam so še tudi ostanki nemških bunkerjev iz 
druge svetovne vojne.

Gostitelji so nas popeljali v Legoland, kjer se je za-
čela slavna zgodovina lego kock, s katerimi se igrajo 
in ustvarjajo mladi. Vso mesto je sestavljeno iz kock, 
kjer smo uživali v igri in mladostniški razposajenosti. 
Z Žanom sva se družila z novimi prijatelji in pridno 
uporabljala angleški jezik, prav pa nama je prišla tudi 
nemščina. 

Čeprav nama je bilo na Danskem zelo lepo, sva se 
veselila vrnitve domov, kar pa nam je preprečil vul-
kanski izbruh na Islandiji. Tako smo našo bivanje ne-
koliko podaljšali. Po zaslugi iznajdljivih učiteljic, ki 
sta organizirali prevoz domov, smo se vrnili domov 
po devetnajstih urah neprestane vožnje. Kljub napor-
ni poti smo se zabavali in tudi videli pristanišče Ham-
burg in veliko drugih mest.

S prijatelji sva obdržala stike in si še vedno dopisu-
jemo. Upam, da se nekoč še srečamo. 

Blaž Mesarec, 9. b

ZANIMALO NAS JE

Tretje srečanje držav partneric je potekalo od 12. 
4. do 17. 4. 2010 v Herningu. Udeležili smo se ga Žan 
Majerič, Blaž Mesarec ter učiteljici Judita Bračko in 
Nataša Glodež. Prijatelji iz Danske so nam pripravili 
zanimiv, dobro načrtovan in aktiven teden. Učenci iz 
vseh držav partneric (Cipra, Nemčije, Finske, Danske, 
Francije, Turčije, Slovenije) so zelo intenzivno sode-
lovali v petih različnih aktivnostih: glasbeni, likovni, 
dramski, kuharski in kreativni delavnici. Za uvod so 
se učenci pomerili v različnih športnih aktivnostih in 
skupaj zaplesali. Ker je bilo učencev skoraj 90, so bili 
za delo razdeljeni v šest skupin. Tako je vsaka skupi-
na sodelovala v uro in pol trajajočih aktivnostih, ki 
so potekale dva dni. Vsi učenci so predstavili delo v 
glasbeni delavnici na skupnem koncertu. Naš učenec 

Blaž je bil v svoji skupini izbran za bobnarja in je spre-
mljal zbor s pesmijo Knocking on heaven's door. Žan 
pa je skupaj z učencema iz Finske predstavil rezultate 
naravoslovnega projekta Vpliv rentgenskih žarkov na 
rast rastlin. Za odlične rezultate je naša šola prejela 
posebno pohvalo. Poleg načrtovanih aktivnosti so 
učenci spoznavali tudi zgodovino Danske in geograf-
ske značilnosti pokrajine. Ogledali so si vikinško vas, 
zemljanke iz druge svetovne vojne in pokrajino. Za 
posladek pa so obiskali tudi Legoland, kjer so se lahko 
sprostili. Naravni pojavi so nam zagodli po poti tja in 
nazaj, vendar k vsakemu potovanju sodi tudi prema-
govanje nepredvidljivih ovir. Blaž in Žan sta odlično 
predstavljala našo šolo, veliko sta se naučila tudi o 
medkulturni komunikaciji.

Srečanje na Danskem

Šola v Herningu, Danska Pri eni izmed aktivnosti

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) 
je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Nataša Glodež
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ROŽA IN MUCA

NEKOČ STA ŽIVELI ROŽA IN MUCA. BILI STA 
NAJBOLJŠI PRIJATELJICI. NEKEGA DNE STA SE 
SKREGALI. MUCA SE JE TAKO RAZJEZILA, DA 
JE ROŽO VRGLA NA TLA. NAENKRAT JE BILO 
MUCI ŽAL. ROŽO JE POSADILA V SVEŽO ZE-
MLJO. MUCA SE JE OPRAVIČILA ROŽI IN SPET 
STA BILI NAJBOLJŠI PRIJATELJICI.

ALJA SEVER, 1. A 

MUCA IN KAČA

KAČA SE JE ODPRAVILA NA SPREHOD. NA-
ŠLA JE MALO IZGUBLJENO MUCO. POTEM JO JE 
POTOLAŽILA IN JI JE OBLJUBILA, DA JO BO PO-
SPREMILA K SEBI DOMOV. MUCA JE KAČI PO-
VEDALA, KAKO SE JE IZGUBILA. POTEM STA SE 
ODPRAVILI V POSTELJO IN SLADKO ZASPALI.

AJLA ANA EGGHART, 1. A 

KAČA IN ŽANA

ŽANA JE NEKOČ ODŠLA V GOZD. SREČALA 
JE KAČO. KAČA JO JE UGRIZNILA. ODPELJALI 
SO JO V BOLNICO. TAM JE OZDRAVELA. IN PO-
TEM SI NI VEČ UPALA HODITI V GOZD.

JAN DITNER, 1. A
 

ŽABA IN KOLO

ŽABA SI JE ŽELELA KOLO. NASLEDNJI DAN 
JO JE ČAKALO DARILO. ŽABA JE TAKOJ ODPR-
LA DARILO. V DARILU JE BILO KOLO. SKOČILA 
JE NA KOLO IN SE VOZILA CEL DAN.

ALEN ŽIVKO, 1. A

KAČA IN ŽANA

ŽANA BI ZELO ZELO RADA IMELA KAČO. IN 
RES, DOBILA JE PITONA. VSAK DAN JO JE HRA-
NILA IN BOŽALA. NASLEDNJI DAN JE ŽALO-
STNO UGOTOVILA, DA KAČE NI BILO NIKJER. 
PRESTRAŠILA SE JE, KER JE MISLILA, DA SE JE 
IZGUBILA. ISKALA JO JE PO CELI HIŠI. NAŠLA 
JO JE ZVITO V KLOBČIČ LEŽATI NA KAMNU, 
KJER JO JE GRELO TOPLO SONCE. ŽANA JE BILA 
SPET SREČNA.

TAJDA HAMLER, 1. A

O sreči 

Moja sreča je kot pomlad: tako je topla, da zaradi 
nje vzcvetijo rože v mojih dlaneh.

Thich Nhat Hanh

Prekipevajoča duša pomeni srečo, sreča je tu, zdi 
se mi, da je povsod v zraku, v nenehnem čakanju, in 
ko nas oblije, dobimo pravi napoj.

Walt Whitman (1819–1891), prev. Uroš  Mozetič 

Živiš lahko na dva načina. Lahko se pretvarjaš, kot 
da ni nič čudnega. Lahko pa imaš vse za čudež.

Albert Einstein (1879–1955)

Če bi imeli bogato domišljijo in čut za vsakdanje 
življenje, bi slišali, kako raste trava in kako bije veveri-
čino srce, in umrli bi od hrupa, ki leži onstran tišine.

George Eliot (Mary Ann Evans) (1819–1880) 

O čudno čudo in prečudno prečudo! In še enkrat 
čudo in nad vsak izraz!

William Shakespeare (1564–1616) 

Ana Družovič, 4. a 

Tjaša Polanec, 9. b Miha Šiler, 6. a
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Poletje in šola

Poletje bo prišlo,
a tudi hitro odšlo.
Toda najbolj pomembno je to,
da nam bo toplo.
 
Toda ker takrat počitnice so,
šolarjev v šolo ne bo.
Tam bo samevala 
in na cesto gledala.
 
Šolarji pa bomo uživali
in počivali.
Šli bomo na morje ali pa tudi ne.
A važno je, da bomo dobre volje.
 
Toda vse enkrat mine,
zato tudi vonj po poletju jeseni izgine.
A vonj po šoli spet pride
v naše nosove in tudi domove.
 
In čas bo spet hitro minil
ter nam poletje s počitnicami podaril.

Nastja Krajnc, 7. b

Konstruktivistična pesem

Vojna v svetu.
Miru ni. Zakaj?
Razočaranje. Izguba.
Bel prostor. Kje?
Padam. Kam?
Leteča ladja.
Amerika propada.
Umrl. Kdo?
Bolezen. Kuga.
Tukaj je. Boli.
Mrzlo. Piha.
Ljubezni ni.

Sovraštvo. Zapor.
Diskriminacija.
Rasizem. Belo. Črno.
Režejo ga.  Koga?
Strah vlada. 

Tjaša Polanec, 9. b

Nerazumljivo kot pouk –
konstruktivistična pesem

Avstralia – karboksilna kislina se meša s 4. prizo-
rom.

Kaj vem o pesniku?
Save the orphan bears.
Drugi koristni odpadki.
Vsak človek je svet zase.
Slovenska rockovska glasba.
Nastopajo: Vila, Škrat, Julija, Brdavs, Omizje …
Talking about jobs.
Vzporedna vezava porabnikov.
Dušik v organskih spojinah.
Na primorskem piha burja.
Z električnim strojem poganjamo stroje.
Oblikovno prevladujejo kitične pesmi.
Iz maščob izdelujejo mila.
Gazele 6 – vidim.
Mesojeda mačka – lev.
Notni zapis.
Gazele 2 – umreti, hoteti, želeti …
Kri – število delcev?
Poglej okrog sebe.
Upor žic.
Od tod naprej sprašuje.
Prišli brkati cigani v hišo igrat.
Druga polovica stoletja.
One – hit wonder.
Grey Owl is a novel written by Vicky Shinpton.
Od nas pričakujejo vse to! 

Špela Ekselenski, 9. b

Katja Pulko, 9. a Žiga Strmšek, 6. a
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Krutost v svetu in Sloveniji –
konstruktivistična pesem

Pravna država med oklepniki.
Protesti zaradi žganja.
Tat v podjetju.
Kar v hišo.
Izpraznil aparate.
Sunil gotovino in ogrlici.
Prikolica dobila noge.
Grožnja z bombnim napadom.
Zapravili 50.000 milijonov za nakup letalonosilke.
Dojenčku zverinsko zlomili hrbtenico.
Novorojenko spekla v mikrovalovni.
Varuj me pred temi norostmi,
ne zapusti me ravno zdaj,
pred koncem!
PROSIM … NEEE … 

Nejc Krajnc, 9. b

Odhod iz šole

Vsak človek je poseben, različen od drugih. Raz-
ličnost naredi življenje pestro. Zagotovo ta pestrost ni 
enaka niti med dvema osebama. Vsak ima svojo ži-
vljenjsko pot, ki se razlikuje od ostalih. Ta pot je, ne 
glede na okoliščine, vedno naša; za nič je ne moremo 
zamenjati. Včasih nam življenje prekrižajo nepričako-
vani dogodki, ki se ti takrat zdijo nekaj najslabšega, 
kar je možno. Skozi prihodnost pa se naše razmi-

šljanje začne razlikovati. Ko dodobra premislimo pre-
tekle situacije, spoznamo, da smo pravzaprav delali 
iz muhe slona. Življenje lahko prebrodimo tudi brez 
neprijetnih situacij, pa kljub temu naša življenjska 
pot ne bo revna. Ta pot bo naša, glavna. Sedaj se naše 
poti prepletajo s tistimi, ki jih videvamo večino dni: s 
sošolci, sošolkami pa tudi ostalimi iz nižjih razredov. 
Tesno smo povezani z najbližjimi prijatelji, ki pa nas 
ob izstopu iz osnovne šole ne bodo več spremljali. Oni 
bodo krenili po svoji življenjski poti, ki se ne bo ravno 
prepletala z našo. Poti zagotovo ne bodo posute s cve-
tjem; včasih se bo v naše življenje prikradel vsiljivec 
ali dogodek, ki bo vse naše načrte, cilje in voljo uničil. 
Res je škoda, da se bodo naše poti po tolikih letih raz-
dvojile. Veliko lepega smo preživeli skupaj in upam, 
da tega ne bomo pozabili. Nikoli.

Špela Ekselenski, 9. b

Blaž Turk, 6. a

Rebeka Šnofl, 7. bBarbara Krajnc, 9. b
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Sonce se smeje ...

Pomlad je že v popolnem razcvetu in mi se vam 
ponovno oglašamo. Najprej se moramo pohvaliti, da 
smo bogatejši za enega Sončka v naši skupini, to je 
naša Tamara. Vsi smo se je zelo razveselili in smo že 
pravi prijatelji. 

Začetek pomladi je bil za nas še posebej vesel, vsi 
smo komaj čakali, da svojim mamicam voščimo ob 
njihovem prazniku in jim pokažemo, kaj znamo. V 
vrtcu smo se z njimi srečali, jim nekaj zapeli in zaigra-
li, pozneje pa smo poskrbeli, da so se tudi one zabava-
le, tako kot se spodobi ob takšnem prazniku.

 Ker pa smo mi že veliki in nimamo treme niti pred 
polno dvorano v kulturnem domu, smo tam zapeli in 
si seveda prislužili bogat aplavz. Ja, v mesecu marcu 
smo veliko prepevali, in to tudi zelo radi počnemo.

 V vrtcu smo imeli tudi pomemben obisk, obiskal 
nas je policist s Policijske postaje Lenart, ki nas je opo-
zarjal, da moramo biti v avtomobilu vedno pripeti. To 
pa za nas ni bilo nič novega, saj je naše stalno geslo 
RED JE VEDNO PAS PRIPET!!! 

Pripeti pa smo bili tudi na avtobusu, s katerim smo 
se odpeljali v Maribor, in to ne kar tako, obiskali smo 
namreč Lutkovno gledališče Maribor in si ogledali 
predstavo Zelišča male čarovnice. Najbolj od vsega je 
bila seveda zabavna prav vožnja z avtobusom. V gle-
dališče nismo odšli sami, z nami so bili tudi Vrabčki 
iz Selc.

 Čeprav imamo radi svojo igralnico in se v njej 
odlično počutimo, pa radi izkoristimo sončne dopol-
dneve in jih skupaj s Snežinkami in Zvezdicami preži-
vimo na našem igrišču, kjer se na igralih vedno dogaja 
kaj zabavnega. Drvimo po toboganih, se gugamo, ple-
zamo po plezalih, v peskovniku pa velikokrat nastane 
kakšna pogača za naše vzgojiteljice.

 Pri nas je veselo in še bo, čaka nas namreč veliko 
zanimivih dogodivščin, ampak o tem spet drugič, za-
enkrat pa en velik sončni pozdrav!

Sončki

NAŠI NAJMLAJŠI

... rožice šteje!
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ZANIMALO NAS JE/KRIŽANKA

Ekologija

Ekologija je veda o odnosu organizmov do oko-
lja. Pojasnjuje, kako živijo rastline in živali v povezavi 
druga z drugo. Preučuje prilagoditve življenjskim raz-
meram, kjer organizmi živijo.

Znanstvenik, ki deluje na področju ekologije, je 
ekolog. Začetnik ekologije rastlin je Eugenius War-
ming. 

Zanimalo nas je, kako današnje revije seznanjajo 
mlade o ekoloških problemih in o ekologiji na splo-
šno. Izbrali smo pet različnih revij za mladostnike. To 
so: tri revije Pil plus, dva Proteusa, 4 Cicibane, 2 Pila, 
1 Cicido, vključili pa smo tudi 2 Večera. Iskali smo 
članke, ki so izšli v obdobju med januarjem in aprilom 
letos.

Izvedeli smo, da v treh Pil plusih, ki smo jih pre-
gledali, ni bilo niti enega samega članka o ekologiji, 
kar pa ni dobro, saj je prav mlade treba ozaveščati o 
njej. V Proteusih smo našli dva članka, kar je še kar 
razumljivo, saj ta revija vsebuje članke o živalih in ra-
stlinah. V Cicibanih so bili štirje članki, kar nam pove, 
da majhne otroke še kar obveščajo o ekologiji. Tudi 

v Pilih so bili kar trije članki o ekologiji, kar je zelo 
zadovoljivo. 

Naslovi nekaterih člankov: Zdrava prehrana, Svet, 
Lev, Preživeti v naravi in Atlantis so bili v Pilu aprila 
letos. Navadni repuh, Kača in Navadni močerad so 
naslovi iz letošnjega Cicibana. Kdo je brezvestno od-
vrgel nevarna zdravila?, Očistimo še domače lekarne! 
sta pa naslova člankov iz Večera. 

Pregledali smo kar 14 revij, od katerih jih 58 % ne 
obvešča o ekologiji, le 42 % pa ima vsaj po en članek o 
tej naravoslovni vedi. 

 Na splošno smo kar zadovoljni o ozaveščenosti v 
slovenskih revijah, le malo je bilo težav pri Pil plusu, 
saj ta piše le o svetovni sceni. Je pa tudi kar veliko revij 
samo o naravi, npr. Gea, Moj svet. Vsekakor pa vidi-
mo, da večina revij tej temi ne posveča veliko pozor-
nosti. Zato upamo, da bo v prihodnje kaj bolje.

Nejc Krajnc 9. b, Klavdija Vogrin 9. a, Rebeka Šnofl 
7. a, Karin Petko 7. a, Saška Kurnik 7. a, Špela Pe-
serl 7. a, Lucija Zorec 7. b, Julija Brunčič 7. b, Sara 

Markl 6. a, Larisa Murko 6. a

1

6

5

4

2

3

Križanka

Aljaž Goznik, 2. a

4
2

6

1

5

3



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 Danske

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.Na poti Blaž in Rune

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


