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V torek, 15. junija 2010, 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 (več na strani 6).
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Ob zaključku šolskega leta 
2009/10

Šolo je 1. septembra 2009 začelo obiskovati 236 
učencev, med šolskim letom sta se učenec iz 3. a in 
učenka iz 7. b prešolala, trije učenci pa so se všolali, 
in sicer v 1. a in 7. b ter 8. a razred, ob koncu pouka je 
tako v 13 oddelkih 237 učencev. 

Od 1. septembra 2009 sta bila v enoto vrtca v Voli-
čini prvič vpisana dva nova oddelka prvega starostne-
ga obdobja. Skupino Snežinke je začelo obiskovati 10 
najmlajših otrok, skupino Zvezdice 12 otrok v starosti 
od 2 do 3 leta in skupino Sončki 21 otrok v starosti od 
3 do 5 let. Enoto vrtca v Selcah, v katero so vključeni 
otroci drugega starostnega obdobja, je začelo obisko-
vati 24 otrok. Skupaj je 4 oddelke vrtca pri šoli sep-
tembra začelo obiskovati 67 otrok. Med šolskim letom 
sta se skupini prvega starostnega obdobja zapolnili, 
zato so vsi 4 oddelki vrtca polno zasedeni. Skupaj vr-
tec obiskuje 73 otrok.

V šolskem letu 2009/10 je OŠ Voličina postala štu-
dijsko središče Zavoda RS za šolstvo OE Maribor, in 
sicer za naslednja predmetna področja: 1. triada, 2. 
triada in podaljšano bivanje. V mesecu februarju smo 
vpisali 16 učencev, ki bodo začeli obiskovati šolo 1. 
septembra 2010. Šola je v tem šolskem letu sodelovala 
v projektu Comenius.

Pomembni dogodki za OŠ Voličina v šolskem letu 
2009/10 so bili:

v petek, 25. 9. 2009, ko smo slovesno odprli nov  ✴
vrtec pri OŠ Voličina; 
v sredo, 1. 4. 2010, ko so bile uvedene nove šolske  ✴
proge; čez Strmo Goro, Zgornjo Voličino, Hum, 
Dolge Njive, v Nadbišec in čez Straže;
v torek, 13. 4. 2010, zmaga ekipe ŠKL – mali nogo- ✴
met v dvorani Tivoli;
v ponedeljek, 3. 5. 2010, je šola prejela soglasje  ✴
Občine Lenart za oblikovanje dodatnega kombi-
niranega oddelka vrtca v naslednjem šolskem letu 
in
gradnja novega prizidka pri OŠ Voličina, ki poteka  ✴
vse leto.
Hiter pogled na pomembne dogodke za OŠ Vo-

ličina v tem šolskem letu kaže, da so vsi zelo poveza-
ni z ustanoviteljem šole, to je z Občino Lenart. Svet 
staršev in svet zavoda sta si skupaj s šolo že kar nekaj 
let prizadevala uvesti nove šolske proge. Kot ustrezna 
in dobra ideja je izpadla želja šole, da v sedanji ku-
hinji med šolskimi počitnicami uredi novo učilnico 
tako, da bo lahko namenjena otrokom, ki obiskujejo 
vrtec in hkrati za učence prvega razreda. Na ta na-
čin bomo pridobili prostor za novo skupino otrok v 
vrtcu, za katero smo dobili soglasje. Občini Lenart in 
županu mag. Janezu Krambergerju se v imenu otrok 
in učencev ter njihovih staršev, prav tako pa v ime-
nu sodelavcev in lastnem imenu, iskreno ter najlepše 
zahvaljujem za uvedene novosti in izboljšave z name-

nom, da se bo šola v Voličini skupaj z vrtcem še naprej 
razvijala. 

V šolskem letu, ki se končuje, smo na šoli izve-
dli veliko šolskih tekmovanj. Učenci so se na podlagi 
upeha na šolskem tekmovanju lahko udeležili območ-
nih, medobmočnih in regijskih srečanj.

Med šolskimi tekmovanji izpostavljam najbolj 
množična, in sicer tekmovanje za Bralno značko, 
tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo pri-
znanje in tekmovanje iz znanja matematike - Evrop-
ski matematični kenguru. Od 237 učencev je Bralno 
značko osvojilo 163 učencev. 13 učencev 9. razreda je 
bilo takih, ki so bili zvesti lepi knjigi vsa šolska leta. 
Šolskega tekmovanja iz znanja slovenskega jezika za 
Cankarjevo priznanje se je udeležilo 63 učencev od 
2. do 9. razreda. Šolskega tekmovanja iz znanja ma-
tematike se je izmed vseh učencev udeležilo 168. 58 
tekmovalcev je osvojilo bronasto Vegovo priznanje. 
Učenci so prav tako precej množično tekmovali pri 
bralni znački iz nemškega in angleškega jezika.

Na regijskem tekmovanju za Cankarjevo prizna-
nje se je odlično odrezala Špela Ekselenski, ki je pod 
mentorstvom Andreje Rutar osvojila srebrno prizna-
nje. 

Na tekmovanju za Vegovo priznanje iz znanja ma-
tematike sta se pod mentorstvom Alojzije Rožman 
zelo dobro odrezala Timotej Kurnik in Špela Ekselen-
ski, saj sta prav tako osvojila srebrni priznanji. 

Odlično se je izkazal Rok Peklar, ki je osvojil sre-
brno Stefanovo priznanje na tekmovanju iz znanja fi-
zike pod mentorstvom Davida Voduška.

Zelo se je izkazal tudi učenec Klemen Ahmetović, 
ki je pod mentorstvom Irene Zgaga na regijskem tek-
movanju iz znanja angleškega jezika osvojil srebrno 
priznanje. 

Učenca Rok Peklar in Domen Horvat sta na dr-
žavnem tekmovanju iz znanja nemščine osvojila sre-
brni priznanji – mentorica Irena Zgaga. 

Pod mentorstvom Petre Šuman sta se v znanju 
matematike odlično odrezali tudi Rebeka Šnofl in Sa-
ška Kurnik, saj sta osvojili srebrni Vegovi priznanji. 

V tem šolskem letu smo bili vključeni v ŠKL – 
mali nogomet. Ekipo OŠ Destrnik, dvakratnega zma-
govalca tekmovanja, smo premagali v polfinalu. V 
finalu smo se v dvorani Tivoli v Ljubljani pomerili z 
ekipo OŠ Lenart in jo premagali ter osvojili pokal. Za 
dosežen uspeh pri igranju v ŠKL – mali nogomet se 
iskreno zahvaljujem učenkam in učencem naše ekipe, 
trenerjema Zoranu Ahmetoviću in Dejanu Kramber-
gerju ter mentorici Petri Cvikl Marušič.

Odlično so se odrezale tudi mlajše deklice šolske 
ekipe mali nogomet, saj so pod mentorstvom Petre 
Cvikl Marušič v Limbušu osvojile 3. mesto na področ-
nem tekmovanju.

Ponosni smo tudi na učenca 5. a razreda Alena 
Preložnika, ki je postal državni prvak v taekwon-do-
ju in zmagovalec mednarodnega turnirja. Alen Prelo-
žnik tekmuje v kategoriji do 30 kg. Na državnem pr-
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venstvu v Radovljici je osvojil 1. mesto. Svoj talent je 
pokazal tudi na mednarodnem taekwon-do turnirju v 
Pulju, kjer so tekmovali udeleženci iz 7 držav. Alen je 
premagal vse konkurente in zmagal. Čestitam!

Vsem učencem, ki so šolo uspešno zastopali na 
raznih tekmovanjih in njihovim mentorjem za dose-
žene uspehe iskreno čestitam.

8 učencev 9. razreda je doseglo izjemen uspeh na 
učnem področju v vseh letih šolanja, saj bi bili po stari 
zakonodaji odlični vsa leta šolanja. Ti učenci so: Demi 
Harc, Timotej Kurnik, Rok Peklar, Katja Pulko, Špela 
Ekselenski, Domen Horvat, Blaž Mesarec in Ina Pi-
vljakovič. 

Vsi omenjeni učenci so na zaključni prireditvi, 
ki je bila v sredo, 23. 6. 2010, ob 19. uri v kulturnem 
domu v Voličini, prejeli knjižno nagrado in majice 
Naj učenec OŠ Voličina. 

Vseh 33 učencev 9. razreda je maja pisalo NPZ iz 
MAT, SLJ in KEM. Pri SLJ so učenci dosegli 56,77 % 
(51,11), MAT 53,37 % (50,05) in KEM 56,11 % (55,61) 
uspešnost. V oklepajih so zapisana povprečja na ravni 
države. Zapisano drugače so v povprečju naši učenci 
pri vseh treh predmetih dosegli 55,41 % uspešnost, na 
nivoju države pa je uspeh pri teh treh predmetih 52,26 
%.

V tem šolskem letu so tudi učenci 6. razreda pi-
sali NPZ. Nacionalnega preverjanja bi se v 6. razredu 
lahko udeležilo 25 učencev. Iz preverjanja MAT se je 
udeležilo 24 učencev iz SLJ in TJA pa 23. Pri MAT so 
učenci dosegli 40,00 %, SLJ 54,02 % in TJA 66,38 % 
uspešnost. V povprečju so učenci pri vseh treh pred-
metih dosegli 53,47 % uspešnost, na nivoju države pa 
uspeh pri NPZ v 6. razredu do pisanja tega prispevka 
še ni bil znan.

5 učencev 9. razreda, in sicer Roka Peklarja, Ti-
moteja Kurnika, Špelo Ekselenski, Domna Horvata in 
Blaža Mesarca bomo vpisani v Zlato knjigo učencev 
OŠ Voličina.

Spoštovani starši, hvala vam za korektno sodelo-
vanje s šolo in vrtcem. Pregovor pravi: »Nobena juha 
se ne poje tako vroča, kot se skuha.« Tudi v našem 
primeru je bilo tako, zato se za razumevanje in umiri-
tev razmer še posebej zahvaljujem staršem učencev 2. 
a in b razreda, ki so imeli pouk to šolsko leto v Domu 
svetega Jožefa. Hvala tudi staršem, ki ste nam zaupali 
vašega otroka v vrtec, še posebej tistim, ki ste imeli 
otroke v skupinah prvega starostnega obdobja. Hva-
la za razumevanje tudi tistim, ki vas je gradnja šole 
ovirala. 

Iskreno se zahvaljujem tudi župniku gospodu Jo-
žetu Muršecu, ki je omogočil, da so učenci 2. a in b 
razreda lahko imeli pouk v Domu svetega Jožefa. Šola 
se je na ta način izognila uvedbi izmenskega pouka.

Otrokom in učencem ter sodelavcem šole želim 
lepe in prijetne počitnice. Na koncu želim vsem zbra-
nim čestitati ob jutrišnjem prazniku dnevu državno-
sti.

Ravnatelj

Poročilo o višini in porabi
sredstev šolskega sklada

Starši donatorji in sponzorji ste nas tudi v tem 
šolskem letu prijetno presenetili, saj smo v šolskem 
skladu zbrali skupaj 11.580,00 €, za tiskanje naslov-
nice Šolarčka in za fotokopiranje vsake številke v na-
kladi 400 izvodov smo porabili 1.634,00 €. Naslovnica 
je bila v tem šolskem letu prvič na vseh 10 številkah 
barvna. Za nakup učil in učnih pripomočkov ter knjig 
za šolsko knjižnico smo namenili 9.946,00 €. 

Upravni odbor šolskega sklada se je sestal v torek, 
25. 5. 2010, in potrdil predlog šole, da se kupita dve 
interaktivni tabli pri podjetju Svarog v skupni višini 
3.529,44 €. Pri različnih založbah se je nabavilo 107 
knjig za šolsko knjižnico v skupni višini 1.701,51 €, 
pri podjetju Ječnik so se kupila učila za šolo v viši-
ni 1.671,59 € in prav tako pri podjetju Ječnik učila 
in igrače za vrtec pri šoli v skupni višini 973,74 €. 
Za potrebe športne vzgoje smo za telovadnico kupili 
športno opremo v skupni višini 1.719,72 €. Na podla-
gi sklepa sveta staršev in sveta zavoda je šola naročila 
za potrebe šolske knjižnice knjigo Slava Vojvodine 
Kranjske – meščansko izdajo. Za prvo knjigo, ki je že 
izšla in jo že imamo na šoli, smo iz sredstev šolskega 
sklada namenili 350,00 €.

Vsem staršem donatorjem in sponzorjem se v 
imenu otrok in učencev ter sodelavcev in v osebnem 
imenu iskreno in najlepše zahvaljujem za darovana 
sredstva. 

Ravnatelj
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12. aprila smo se odpravili na Dansko sošolec 
Blaž, učiteljici Nataša Glodež in Judita Bračko ter 
moja malenkost. Preden smo prišli tja, smo se pošte-
no načakali, saj sta imeli obe letali zamudo. Prvega 
smo čakali na letališču v Gradcu uro in pol, nato pa 
še v Frankfurtu zaradi zamude prvega. Naslednji let 
je bil 9.30 in tako se je naše čakanje začelo. Ko smo se 
načakali in je bila ura 9.30, so ponovno prestavili let 
za 40 minut. Vsi smo bili že pošteno napeti. Ko smo 
prispeli v Billund, mesto na Danskem, so nas pričakali 
prijatelji Turki, s katerimi smo odšli v Herning, mesto, 
kjer smo stanovali, hodili v šolo itd. Tam so nas priča-
kale družine okoli polnoči. Tu sva se z Blažem ločila. 
Z družino sem odšel v stanovanje, ki so mi ga na hitro 
malo razkazali, nato sem se stuširal ter odšel spat, saj 
sem bil neizmerno utrujen ...

Naslednji dan sem se vstal ob 8.30 in s svojim go-
stiteljem, Stigom, odšel v šolo. V telovadnici so nam 
pripravili sprejem. Imeli smo manjše štafete in igre, ki 
smo jih poimenovali »Mini olimpijada«. Tudi plesali 
smo. Nato so nam pokazali šolo, ki je precej večja od 
naše in še mogoče kakšne srednje. Takoj se opazi, da 
življenjski standard tukaj sploh ni slab. Potem smo se 
razdelili v skupine, ki so imele pripravljene različne 
aktivnosti. Sam sem bil v skupini 5, Blaž pa v skupini 
3. Z Blažem sva sodelovala pri naravoslovju v projek-
tu, kjer sva posadila rastline pod vplivom UV žarkov 
in ugotavljala ter beležila vplive. Ko sva prišla domov, 
Stig in jaz, sva se pripravila in oblekla za nogomet, saj 
smo šli brcat žoge na igrišče. Ko sva prispela domov, 
smo imeli kosilo.

Naslednji dan smo imeli ponovno različne aktiv-
nosti. Šli smo h glasbi, imeli so precej veliko glasbe-
no učilnico, s poudarkom na glasbi brez učenja, saj 
ni bilo klopi. Bili smo tudi v »workshopu«, kjer smo 
izdelovali plakate našega sanjskega mesta. Sledilo je 
še risanje.

Naslednji dan so nam organizirali izlet po Danski. 
Ogledali smo si vikinško naselje, saj je znano, da so v 
preteklosti tu živeli Vikingi, odšli smo tudi do svetil-
nika, kjer smo lahko opazovali morje in znane fjor-
de. Danska ima nadmorsko višino tudi pod 0 m, kar 
pomeni, da živijo pod morjem. Na koncu smo odšli 
še k bunkerjem iz 2. svetovne vojne. To je bilo zani-
mivo, saj smo lahko videli njihovo notranjost. Doma 
je njegova mama pripravila nekaj stvari za v šolo, saj 
smo imeli tam večerjo. Tam sem spoznal večino svo-
jih prijateljev. 

Najbolj zanimiv je bil petek, saj smo odšli v Le-
goland. Vsi poznamo legokocke, le-te pa izvirajo iz 
Danske, zato je tu zgrajen Legoland. Čeprav sem mi-
slil, da bo zelo zabavno, niti ni bilo, saj je večina stvari 
zgrajenih za majhne otroke. Ko sva prišla domov, sem 
se malo ulegel in zadremal, saj je to moja navada, ko 
pridem iz šole. Nato smo imeli kosilo, ki ga ne bom 
pozabil, saj smo jedli riž z rozinami, kar mi ni ustre-
zalo, ter neko čudno juho. 

Komaj sem čakal soboto, saj naj bi odšli domov, 
ker mi je na Danskem ni bilo všeč podnebje, hrana, 
predvsem premalo hrane in življenje brez slovenščine. 
Ampak, ker sem jaz pač nesrečen, se je spet moralo 
nekaj zalomiti in se je. Zaradi vulkana, ki je izbruhnil, 
ni bilo letov, kakor veste po vsej Evropi. In ostal sem 
še en dan pri družini.

Ampak vse se je uredilo in že v nedeljo zjutraj smo 
se odpravili proti Sloveniji. Odšli smo seveda z avtom 
(rent a car – izposoja avta). Med potjo smo se večkrat 
ustavili, približno vsakih 200 km, do doma je bilo 16-
18 ur vožnje. Ko smo prišli domov, smo Danca nasta-
nili pri Sivi čaplji, kjer se je lahko v miru naspal. Sam 
pa sem ves vesel zaspal v domači slovenski postelji!

Žan Majerič, 9. b

Viking

Srečanje na Danskem

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.

Žan se pripravlja na delo.
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V torek, 15. junija, je v kulturnem domu v Voličini 
potekala zaključna prireditev 9. razredov. Da se bomo 
poslovili od osnovne šole, smo se že dolgo veselili, 
ampak ob koncu smo vsi potočili solze. Solze sreče, 
da smo se poznali, in solze žalosti, saj bo verjetno pre-
teklo veliko časa, preden se bomo spet videli - vsaj vsi 
na kupu.

Uradni del, s pričetkom ob 17. uri, je potekal v 
kulturnem domu v Voličini. Program smo sestavljali 
sami, pri čemer nam je pomagalo kar nekaj učiteljev. 
Začeli smo s koračnico in nadaljevali s plesi (četvorka, 
angleški valček, dunajski valček in tango). Prireditev 
smo rahlo obarvali s točkami, ki smo si jih učenci se-
stavili sami. In za vsakega se je našlo nekaj. Tako so 
bili gledalci deležni psihiatrije za učitelje in ŠKL pra-
vljice, kjer smo se spominjali občutkov ob dosežene-
mu nazivu ŠKL prvakov v malem nogometu. Glasbeni 
navdušenci pa so z veseljem zaploskali našemu kvar-
tetu, ki so za nastop izbrali pesem Marina. S svojim 
nastopom nas je počastil slavni imitator Tadeja Toša 
– Matija Damiš. Tisti »pevsko nadarjeni« smo zapeli 
pesem iz Briljantine, ki smo jo mojstrsko prevedli v 
slovenščino. In kot se za vsako valeto spodobi, smo na 

program dodali kar nekaj poskočnejših plesov, kot so 
blues, disco hustle in rumba. Za plesni konec pa smo 
zaplesali malo bolj razdeljeni po razredih. Nadaljevali 
smo s šolskim bendom, nato pa na oder povabili vse 
naše razredničarke in se zahvalili vsem učiteljem, ki 
so nas spremljali v naših letih šolanja. Kot se spodobi, 
smo mikrofon za nekaj časa predali ravnatelju. Ta nas 
je prijetno nagovoril, kot tudi tiste v dvorani. Sledila 
je podelitev priznanj, ki se je zavlekla zaradi naših vse-
splošnih uspehov na vseh področjih. A gospod rav-
natelj je imel v rokavu še en skriti adut. Potovanje v 
London za 3 dni, a žal le za eno osebo. Za to prikupno 
nagrado sva se potegovala Domen in jaz, a sreča je bila 
na strani drznih. Ob koncu smo s skupnimi močni za-
peli še pesem Nikoli ne bom pozabil na stare čase. Ne-
katerim so se ob tem kar vlile solze, čeprav smo vedeli, 
da veselja še ni konec. Proslavljanje se je nadaljevalo 
v gostišču Kmetič, kjer smo ob zvokih žive glasbe še 
zadnjič plesali skupaj. Plesu so se z veseljem priklju-
čile učiteljice in učitelji. V osmih letih smo doživeli 
marsikaj in te stvari bo težko pozabiti, četudi ni bilo 
vselej rožnato. V srcu ostajajo le lepi spomini na dni iz 
šolskih klopi, ki jih vsekakor ne bomo pozabili. 

Špela Ekselenski, bivša učenka 9. b razreda

Srečanje na Cipru

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.

Četrto srečanje držav partneric, ki sodelujejo v 
projektu Comenius je potekalo od 7. 6. do 11. 6. 2010 
v mestu Larnaca na Cipru. Srečanje je bilo namenje-
no učiteljem koordinatorjem in drugim sodelujočim. 
Predstavniki posameznih držav smo predstavili delo 
v projektu znotraj posamezne šole, ugotavljali smo 
uspešnost skupnih aktivnosti in načrtovali delo v na-
slednjem šolskem letu. Poleg načrtovanja in poroča-

nja o preteklih aktivnostih so nas partnerji iz Cipra 
seznanili z zgodovinsko-politično situacijo na Cipru, 
z načinom življenja in tradicionalnimi vrednotami. 
Naša šola bo gostila predstavnike držav partneric me-
seca januarja 2011. Naslednje srečanje bo septembra v 
Nemčiji, ki se ga bo udeležilo sedem učencev iz naše 
šole.

Nataša Glodež

Partnerska šola Pascal English School Larnaca Larnaca, Ciper
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Jahanje

V okviru izbirnega predmeta smo letos še zadnjič 
obiskali posestvo Vogrin, na katerem je Konjeniški 
center Voličina, kjer nam je prijazen inštruktor ja-
hanja in terapevt za izvajanje terapije s pomočjo ko-
nja, Janez Karo, s še dvema mladima pomočnikoma 
omogočil, da smo lahko preizkusili svoje jahalne spo-
sobnosti. Poleg praktičnega dela pa smo izvedeli tudi 
veliko teorije.

Nega konja je zelo pomembna. Če konj nima do-
volj nege oz. če nega ni dovolj temeljita, lahko dokaj 
hitro zboli za različnimi obolenji. Konja je potrebno 
krtačiti vsaj 1-krat dnevno oz. še bolje 2-krat po ja-
hanju in pred jahanjem. Če konja ne sčistimo pred 
jahanjem, lahko na delu sedla in podsedelnega pasu 
dobi žulje, kar je zelo neprijetno. Kopita mu je potreb-
no čistiti vsaj 1-krat dnevno. Prav tako pa je tudi po-
membno mazanje kopit vsaj 5-krat tedensko z oljem 
ali mazilom za kopita. 

Barva dlake je pri opisu konja na prvem mestu. 
Pri določanju dlake ni pomembna samo barva dlake, 
ampak so pomembni tudi dejavniki barve kože, grive, 
repa in nog. 

Zdrav konj je tisti, pri katerem naravne fizične 
sposobnosti niso okrnjene zaradi poškodb ali bolezni. 
V divjini je med zdravimi in nezdravimi konji velika 
razlika. Zdrav konj preživi, nezdrav pa podleže ple-
nilcem in boleznim. Pri domačih konjih je ta razlika 
manj očitna, saj celo zelo bolan konj lahko preživi z 
veterinarjevo pomočjo. Razlikovati pa je treba med 
zdravjem in delovno sposobnostjo; zdrav konj ni nuj-
no delovno sposoben. Sposobnega konja utrujanje ne 
omejuje, medtem ko se mnogi zdravi konji z delom 
hitro izčrpajo. Zdrav konj ne sme biti niti predebel 
niti presuh. Predvsem debelost lahko tako kot pri lju-
deh tudi pri konjih vodi do zdravstvenih težav. Stari 
konji so bolj podvrženi boleznim, zato jih je treba po-
zorno opazovati, da zaznamo najmanjšo spremembo 
v njihovem normalnem in zdravem videzu in obna-
šanju. Določenih simptomov ne smemo pripisovati le 
starosti.

Konjeve osnovne pravice
Druženje ✴  - konj je čredna žival in potrebuje druž-
bo. Če imate le enega konja, mu morate zagotoviti 
telesni stik in duševno spodbudo, ki bi ju sicer do-
bival od drugih konj v čredi.
Hrana ✴  - udomačen konj je glede krme povsem 
odvisen od človeka. Če konj dela, mu morate po-
leg trave in sena dajati še kaj drugega.
Spoštljiv odnos ✴  - konj lahko uboga celo otroke, saj 
se je človeku pripravljen podrediti, podobno kot 
kateremu od članov črede, zato ni nobene potrebe, 
da bi poskušali konja podrediti z ustrahovanjem.

Človekove obveznosti
Naporno delo ✴  - k skrbi za konja spadajo tudi težka 
dela, kot so kidanje gnoja, prenašanje sena in vode 
ter nega in oskrba. Konj v hlevu potrebuje vsako-
dnevno razgibavanje, če pa je konj na pašniku, ga 
je treba obiskati in pregledati vsaj dvakrat dnevno, 
še posebej v slabem vremenu. 
Stroški  ✴ - s konjem povezani stroški niso stvar svo-
bodne izbire. Hrana, pregrinjala, podkve, obiski 
veterinarja in pašnik ali hlev so nujno potrebni.

Vivien Meško in Iris Čuček, 7. b

Vrtnice

Vrtnice spadajo med najstarejše gojene rastline, 
kljub temu pa so še vedno zelo priljubljene na okra-
snih vrtovih. Večina modernih vrtnic izvira iz osmih 
evropskih in azijskih vrst. Sedanje vrtnice lahko glede 
na način rasti razdelimo na tri skupine: gredne, vzpe-
njavke in grmaste vrtnice.

Nega vrtnic
Vrtnice najbolje uspevajo v polnem soncu, vendar 

bodo uspevale tudi na rastišču s šestimi urami sonca 
dnevno. Zgodnje jutranje sonce je za njih primernejše 
kot popoldansko, saj osuši listje in s tem preprečuje 
nastanek bolezni. Vrtnic ne smemo posaditi preblizu 
dreves in grmov, ki bi lahko tekmovali z njimi za hra-
no, vodo in svetlobo. Zidove pa lahko uporabimo kot 
zaščito pred mrzlimi zimskimi vetrovi. Vrtnice zaliva-
mo zjutraj ali v zgodnjem popoldnevu, kar jim seveda 
omogoča, da se hitro posušijo in prepreči razvoj bole-
zni na mokrih listih.

Urška Fekonja, 7. b
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Varčevanje

Ko kdo omeni besedo varčevanje, ljudje najprej 
pomislijo na denar. Varčujemo pa lahko tudi z elektri-
ko, vodo in nasploh z energijo. To pa je zelo pomemb-
no za okolje, a se ljudje tega vedno manj zavedamo. Na 
to nas opozarjajo plakati, časopisi, revije, televizija ... 
Ker se nam ta tema ne zdi pomembna, jo preprosto 
spregledamo. S tem pa prizadenemo naravo, kasneje 
pa se nem ta dejanja povrnejo v naravnih katastro-
fah. Pri varčevanju z energijo v bistvu na nek način 
varčujemo tudi z denarjem. Če človek začne varčevati 
že pri mladih letih, je tako navajen kasneje (ponava-
di) vse življenje. Velikokrat se pojavi vprašanje, kako 
sploh začeti varčevati. Odgovor na to je preprost. Re-
dno ugašaj luči in ob umivanju zob ne pusti, da teče 
voda. Glede denarja je pa drugače. Že v šoli nas učite-
lji navajajo na varčevanje, saj začnemo varčevati že v 
šolski hranilnici. Denar lahko hranimo tudi na banki. 
Ko ga potrebujemo, ga le dvignemo z bančnega raču-
na. Varčevati pomeni, hraniti oz. z nečim skrbno in 
premišljeno ravnati. Varčujemo lahko tudi z gorivom 
in to tako, da uporabljamo sončno energijo. 

Karin Petko in Rebeka Šnofl, 7. a

Varčevanje

Varčevanje, to je prava stvar,
denar to je božji dar.
Zdaj zato varčujem,
potem pa kupujem.
Zdaj imam dovolj denarja,
da si kupim dva loparja.
Zdaj pa spet varčujem
in nič več ne kupujem.

Larissa Vogrin, 3. a

Varčevanje

Varčevati je lepo, vendar včasih težko,
tu in tam rad bi kaj kupil,

včasih celo trgovino bi pokupil.
Ampak, ker varčujem, 
se trgovinam odpovedujem.
Namesto čipsa jem domače,
da mami ni treba porabiti plače.
Moj pujsek je že skoraj poln,
debel je kakor slon.
Denar res rad imam,
zato varčujem sam, vsak dan.

Mitja Klobasa, 3. a

Varčujem

Varčujem z vodo,
da tudi v Afriki
žejni ne bodo.

Varčujem z energijo,
da se zemlja in zvezde 
z nami še dolgo vrtijo.

Varčujem denar,
da nekoč bom car, 
kupil bom vse,
le sreče ne.

Alen Peklar, 3. a

Tilen Caf, 4. aŽiga Žabčič, 4. a

Oskar Šrimpf, 1. a
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Adijo vrtec – postali bomo šolarji

V vrtcu je res prijetno. Igramo se, pojemo, plešemo, poslušamo pravljice in počnemo še marsikaj zanimivega. 
Pa čeprav smo v vrtcu zelo radi, se osem otrok letos poslavlja, saj bomo v jeseni postali šolarji. Letošnji mini matu-
rantje smo: Nejc Letonja, Klara Matjašič, Žiga Ornik, Kristjan Risek, Larisa Roškar, Alen Ruis, Živa Sužnik in Mark 
Vidovič. Šole se že veselimo, saj vemo, da nas tudi v njej čaka veliko znanja in dogodivščin. Pa vendar ne bomo 
nikoli pozabili veselih igric v vrtcu, razigranih prijateljev in prijaznih vzgojiteljic.

Poglejte si nekaj slikovnih utrinkov, ki jih še dolgo ne bomo pozabili.

NAŠI NAJMLAJŠI

S prijatelji Sončki 
v mariborskem 

parku

Prijetnih spominov je še veliko, a žal ni več prostora, da bi vam vse prikazali v slikah. Najpomembnejše pa je to, 
da bodo lepi spomini ostali v naših srčkih.

Otroci skupine Vrabčki z vzgojiteljicama

Mali kolesarji

Počitek v vrtcu

S stricem polici-
stom 

Plavalni tečaj

Palomin sonček 
na obisku

Mini maturantje

Čarovnik Grega 
na zaključni 
prireditvi



24. junij 2010

stran 10

ZABAVNA STRAN

Križanka 1
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Križanka 2

1 Ko ni pouka je zelo ...

4 Ni pouka, torej imamo ...

6 Če smo utrujeni potrebujemo ...

8 Šolsko ... je naokoli.

10 Pomaga nam, da se ohladimo.

Zala Jug, 5. a

Tina Goznik, 5. a
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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

 



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.Žan in Stig Žan v svoji skupini

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


