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Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju z Mestno občino Celje in Zavodom Celeia v petek, 8. 10. 
2010, podeljevala priznanja in častne prehodne zastave najboljšim v projektu Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna. Na zaključni slovesni prireditvi je govoril tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, ča-
stni pokrovitelj projekta. V kategoriji Vrtci je OŠ Voličina – enota vrtec Selce prejela priznanje za doseženo 
2. mesto.

2. mesto vrtca v Selcah
v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna
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OŠ Voličina, Sp. Voličina 82, 2232 Voličina, tel.: (02) 729 57 50, fax: (02) 729 57 51,
e-pošta: os.volicina@guest.arnes.si, spletna stran: http://www.os-volicina.si
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Športni dan

V torek, 5. oktobra, smo imeli prvi športni dan oz. šolsko olimpijado, na kateri smo se učenci pomerili v me-
tanju na koš, skoku v daljino, metu medicinke, teku na 60 m, 600 m in štafeti v teku 4 x 60 m. Ločeno smo se med 
seboj pomerili učenci II. in III. triade. V vsaki disciplini (razen štafeti) je tekmovalo pet učencev. Rezultati so se-
števki posameznih rezultatov.

II. triada
1. mesto 2. mesto 3. mesto

Prosti meti (2 min) 5. a (4 koši) 6. a (3 koši) 4. a (1 koš)
Skok v daljino 6. a (823 cm) 5. a (822 cm) 4. a (688 cm)
Met medicinke 6. a (31,06 m) 5. a (20,42 m) 4. a (19,64 m)
Tek na 60 m 6. a (53,5 s) 5. a (56,6 s) 4. a (58,3 s)
Tek na 600 m 6. a (11,05 min) 5. a (11,85 min) 4. a (12,68 min)
Štafeta 4 x 60 m 4. a (43,7 s) 5. a (44,2 s) 6. a (47,6 s)

III. triada
1. mesto 2. mesto 3. mesto 4. mesto

Prosti meti (2 min) 9. a (23 košev) 8. a (17 košev) 7. a (16 košev) 8. b (14 košev)
Trojke 9. a (3 koši) 8. b in 7. a (2 koša) 8. a (1 koš)
Skok v daljino 8. a (1400 cm) 9. a in 7. a (1300 cm) 8. b (1225 cm)
Met medicinke 8. a (35,60 m) 9. a (33,40 m) 8. b (25,70 m) 7. a (21,90 m)
Tek na 60 m 8. b (40,7 s) 9. a (46,4 s) 8. a (48,4 s) 7. a (51,1 s)
Tek na 600 m 8. b (11,55 min) 8. a (12.05 min) 9. a (12,21 min) 7. a (13,37 min)
Štafeta 4x60m 9. a (35,5 s) 8. b (40 s) 8. a in 7. a (41,5 s)

AKTUALNO

Izpostavimo še nekaj najboljših posameznih rezultatov:

II. triada
Disciplina Učenec Rezultat
Skok v daljino Tim Horvat, 6. a 192 cm
Met medicinke Jure Recek, 6. a 7,5 m
Tek na 60 m Matic Goznik, 5. a 9,9 s
Tek na 600 m Alen Preložnik, 6. a 2,15 min

III. triada
Disciplina Učenec Rezultat
Prosti meti Miha Bračko, 8. b 10 košev
Skok v daljino Žan Kurnik, 9. a 375 cm
Met medicinke Žan Kurnik, 9. a 10,10 m
Tek na 60 m Žan Kurnik, 9. a 7,4 s

Vsem čestitamo za dobre športne rezultate.

Valentina Tuš, 8. b

Za pravo športno vzdušje so poskrbeli razredi z glasnim 
navijanjem in s svojimi navijaškimi slogani. Tukaj jih je nekaj 
izbranih.

Danes tekmujemo za 6. a, 
nihče nas premagati ne zna.
Športni duh spremlja nas, 
nobeden ni takšen as.
Po zmago smo prišli, 
da se veselili bi.
Navijači navijamo glasno, 
vriskamo, kričimo, 
ker zmagat' hočemo.

Najboljši je naš 8. a
zmaga nam ne bo ušla!
Vsi športi so na naši strani,
še boljši bomo kakor lani!

9. a najboljši prav v vseh športih smo, 
čeprav nas ni kaj dosti,
premagamo vse bridkosti.

Prav vse dni skupaj vsi,
vsak proti zmagi zdaj hiti.
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AKTUALNO

Učenci naše šole so se udeležili srečanja projektne 
skupine v Nemčiji. Saška Kurnik, Špela Peserl, Nataša 
Brunčič, Urška Fekonja, Vivien Meško, Dani Hegedič 
in Miha Bračko so sodelovali v raznovrstnih aktivno-
stih skupaj z učenci iz Danske, Finske, Nemčije, Cipra, 
Francije in Turčije. Udeležili so se komunikativne de-
lavnice, glasbene delavnice in delavnice tradicional-
ne obrti. Ogledali so si postopek pridelave premoga 
v odprtem rudniku. Pokazali so odlično poznavanje 

angleškega jezika, nekateri tudi nemškega. Gostitelj-
ske družine so poskrbele za gostoljubnost in svojim 
gostom razkazale kulturno-zgodovinske značilnosti 
kraja in jih seznanile tudi s športnimi aktivnostmi, ki 
potekajo v kraju. Za zaključek so nas gostitelji pope-
ljali na ogled čudovitega mesta Dresden. Učence sva 
spremljala Dani Sajtl in Nataša Glodež ter jim čestita-
va za odlično sodelovanje.

Nataša Glodež

Srečanje držav partneric v Nemčiji

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.

Naša šola sodeluje v projektu Comenius, v katere-
ga je vklučenih sedem držav, med njimi tudi Nemčija, 
ki je bila letos gostiteljica.

To srečanje je potekalo od 27. 9 do 2. 10. 2010 v 
Nemčiji v mestu Weißewasser. V Nemčijo smo odle-
teli z letalom iz letališča Gradec. Ko smo prišli v Ber-
lin, nas je nedaleč stran od letališča čakal avtobus z 
vsemi ostalimi gosti in njihovimi mentorji. Iz Berlina 
smo se vozli skoraj tri ure. Ko smo vendarle prispeli, 
so nas tam čakali vsi naši gostitelji, pri katerih smo 
prebivali. Od poti smo bili vsi pošteno utrujeni. 

Naslednji dan smo se zbrali v šoli, ki pa je v pri-
merjavi z našo šolo res ogromna, saj ima okrog 600 
učencev. V šoli so nam najprej pripravili kratek glas-
beni program, kasneje pa smo se razdelili v skupine in 
se v razredih predstavili.

V sredo smo se samo gostje odpravili na izlet, obi-
skali smo nahajališče energije (premoga in vode). Dan 
kasneje smo šli na kmetijo, kjer smo po skupinah pri-
pravili kosilo. 

V petek, predzadnji dan v Nemčiji, smo se odpra-
vili v mesto Dresden, ki je znano po tem, da je bilo en-
krat povsem porušeno ter na novo zgrajeno. To mesto 
je res vredno ogleda, saj so stavbe prečudovite. 

Žal pa je teden res hitro minil, saj je bila v hipu 
sobota in smo se morali posloviti. 

To srečanje je bilo za vse velika izkušnja. Doživeli 
smo veliko lepega in zanimivega. Ljudje, ki sem jih 
spoznala, so bili zelo prijazni, hkrati pa sem se tudi 
naučila novih nemških in angleških besed. 

Urška Fekonja, 8. b

Slovenski 
udeleženci

Urška v svoji 
skupini

Pred gra-
domFürsta 
Pücklerja v 

Bad Muskau

Urška in
njena gosti-
teljica Julia 
Kirchhübel
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V ponedeljek, 4. 10. 2010, smo imeli na šoli krea-
tivni dan v okviru projekta Comenius. Skupna tema 
Mladi iščejo smisel in orientacijo v evropskem prostoru 
nas je vodila skozi ves dan. Vsak učitelj je imel prosto 
pot, da v okviru tematskega področja izbere čim bolj 
domiselne in ustvarjalne aktivnosti iz svojega pred-
metnega področja. V nadaljevanju si lahko ogledate 
nekaj naših izdelkov.

Vodja projekta: Nataša Glodež

Mladi iščejo smisel in orientacijo v 
evropskem prostoru

Razvijanje lastnih interesov ✴
Razmišljanje o sebi in svoji prihodnosti ✴

Vsak posameznik ima svoje interese, razmišljanje 
in želje za prihodnost. Te stvari pa se razlikujejo tudi 
po starostnih obdobjih. Me smo stare trinajst let in 
zato se naše mišljenje razlikuje od mišljenja ljudi dru-
gih starosti. Čeprav smo si različne, nas v prostem času 
in v šoli povezujejo podobni interesi. Vse rade prebi-
ramo knjige, se ukvarjamo z glasbo, rade odkrivamo 
nove stvari in predvsem se rade skupaj družimo. Med 
seboj se zelo dobro poznamo, celo bolje kot poznamo 

sebe, zato prijateljice lažje opišejo naš značaj. Vsaka 
ima dobre in slabe lastnosti. Večina nas je veselih, 
prijaznih, sočutnih in solidarnih, znamo pa biti tudi 
trmaste, svojeglave, jezikave in nesramne. Kljub neka-
terim našim slabim lastnostim pa naši prijatelji vedo, 
da jih imamo vseeno rade. Podobno pa načrtujemo 
tudi našo prihodnost. Vse imamo namen odlično za-
ključiti osnovno šolo, prejeti zakrament svete birme 
in uspešno začeti ter tudi končati šolanje na gimnaziji. 
Za načrtovanje družin in izbiro poklica pa še je čas.

Naša prihodnost ni vklesana v kamen, kar pome-
ni, da se lahko vedno spremeni.

Nataša Brunčič, Saška Kurnik,
Špela Peserl, Karin Petko in Rebeka Šnofl, 8. r.

Z učiteljicama smo se pogovarjali o besedi kon-
flikt. Nihče ni vedel, kaj ta beseda pomeni, ko sta nam 
učiteljici zaigrali spor med prijateljicama. Nato smo 
morali še sami zaigrati takšen konflikt in predlagati 
rešitev. Nato smo le dojeli, kaj pomeni konfliktna situ-
acija. Za tem smo izdelali plakate držav, ki sodelujejo 
v projektu Comenius. Plakate smo morali tudi pred-
staviti. V njih smo zajeli poglavitne značilnosti posa-
meznih držav.

Manuela in Dominik, 4. a 

AKTUALNO

Ustvarjalni dan – Comenius

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.
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AKTUALNO

Ustvarjalni dan – Comenius

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.
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Nekaj o Sloveniji

Značilnosti Slovenije so: krofi, potica, Postojnska 
jama, človeška ribica, Lipicanci, Zlata lisica, Fran-
ce Prešeren, kurenti, Zdravljica, reka Soča, kozolec. 
Glavno mesto je Ljubljana. Najvišja gora je Triglav. 
Slovenija ima okoli 2 milijona prebivalcev. Pesem 
Zdravljica pesnika Franceta Prešerna je slovenska hi-
mna. Slovenija leži v Evropi. 

Aljaž, Žan M., 4. a

Diši po kostanjih

Končalo se je vroče poletje in prišla je hladna je-
sen. Vroče sonce so prekrili sivi oblaki in na zelenih 
drevesih je postalo pisano listje.

Skupaj z naravo pa se je umiril tudi človek. Od 
polnih igrišč je sedaj ostala le še žoga. A čeprav se zdi, 
da okoli ni nikogar, se družine pripravljajo na zimo. 
Že spomladi smo hodili v gozd sekat drevesa in na-
birat gobe. Čas gob je minil, sedaj nabiramo kostanje. 
Navadno gredo vsi člani družine in tekmujejo, kdo bo 
nabral največ, a je to vseeno, saj na koncu pridejo vsi 
v eno posodo. Ob peki kostanjev se zberejo vsi, tudi 
sosedje, prijatelji in sorodniki ter vsa družina. Ko jih 

jemo, zato še bolj uživamo.
Čeprav jesen prinese tudi šolo, je v tem vseeno ne-

kaj lepega, saj se spet družimo s sošolci in pred nami 
so nove šolske dogodivščine.

Blaž Turk, 7. a

Jesenski čas

Jesen je čas, ko v gozdovih začne rumeneti in od-
padati listje.

V tem letnem času pobiramo jabolka, trgamo 
grozdje, pospravljamo poljščine, nabiramo orehe, po-
biramo gobe in seveda nabiranje ter pečemo kostanjev. 
Klopotci nas dnevno vabijo v gorice na trgatev, kjer se 
ljudje po končanem opravilu poveselijo in posladkajo 
s svežim moštom ter pečenimi kostanji. Mnogo ljudi 
se v tem času odpravi v gozd, da se naužijejo sveže-
ga zraka, toplih jesenskih sončnih žarkov in naberejo 
kostanje. Po tem se zberejo s sorodniki in si priredijo 
kostanjev piknik.

Tudi jaz sem v petek povabljen k mojemu najbolj-
šemu prijatelju na rojstni dan, na katerem si bomo pe-
kli kostanje, se veselili, igrali in najedli kostanjev.

Jure Recek, 6. a

Mario Sekol, 5. a Nina Kmetič, 5. a

Manja Balaj, 8. b Alex Fras, 8. b
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Nabiramo kostanje

Jesen je že pred vrati. Čas je, da se odpravimo v 
gozd in naberemo kostanje. Za konec tedna se odpra-
vimo v gozd. Že ob prihodu v gozd občudujemo nje-
gove barve. Ko pridemo do dreves kostanja, vzamemo 
košaro in jo začnemo polniti. Po nekaj trenutkih tiši-
ne vidimo zajca. Počasi se mu približujemo. V tistem 
trenutku pa pade kostanj na tla. Zajec se ustraši in od-
teče, mi pa dalje polnimo košare. Ko so košare napol-
njene, se zberemo in gremo domov. Doma kostanje 
sčistimo in zarežemo. Na koncu še zanetimo ogenj in 
si začnemo peči kostanje. Veliko se smejimo, igramo 
razne družabne igre, skratka se veselimo.

Čeprav se na kostanjevih ježkih včasih pičimo, 
radi nabiramo kostanje.

Klementina Breznik, 7. a

Odraščanje

Ko si bil še otročiček
si rad skočil v voziček.
Pri mami si se crkljal
in se v očkovem naročju igral.

Ko postal si večji korenjak,
si že sam vzel medenjak.

Mama te je veselo opazovala
in se zraven ponosno držala.

Ko dopolnil si tri leta,
si že vedel, kaj se obeta.
Vrtca si se veselil,
tam si nove prijatelje dobil.

Čez nekaj let stopil si v šolo
in zdelo se ti je, da stopaš v moro.
Tam se ni nihče igral
in popoldne nihče več spal.

Tukaj so se otroci učili
in si nova znanja pridobili.
V šoli bilo je vse drugače,
saj niso bile več pomembne igrače.

Veliko let si se učil
in tako je tudi osmi razred minil.
Sedaj ti ne diši več igranje,
raje vzameš knjigo za branje.

Ko boš odrasla oseba,
se spomni tistega dneva.
Ko v vozičku si ležal
in se z medvedkom crkljal.

Rebeka Šnofl, 8. a

LITERARNE STRANI

Ogled lovske razstave

V lovskem domu smo si učenci 1. triade ogledali 
lovsko razstavo. Lovec Franci nam je razkazal razsta-
vljene živali in povedal veliko zanimivosti o njih. Naj-
bolj nas je zanimal divji prašič in njegovi čekani.

1. triada

Rok Sužnik, 5. a Nina Kocpek, 5. a

AKTUALNO
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Prišla je jesen

Če pogledamo skozi okna, vidimo vse te barve in 
lepote, ki jih lahko prinese le botra jesen. In ker je pe-
stro zunaj, je tako tudi v skupini Sončkov. Sedaj smo 
že dodobra spoznali naše nove prijatelje, ki so se nam 
pridružili na začetku šolskega leta. 

V tem mesecu smo zabeležili teden otroka. Obi-
skala nas je knjižničarka Darinka Čobec, tako kot 
zmeraj nam je povedala zelo zanimivo in poučno pra-
vljico.

Sončki s knjižnjičarko

Naše vzgojiteljice so nam zaigrale lutkovno pred-
stavo, odpravili smo se v gozd in iskali škratov zaklad 
ter ga tudi našli.

Sončki in Lunice ob iskanju škratovega zaklada.

Še posebej veselo pa je bilo, ko smo skupaj s starši 
pekli kostanje in se družili s prijatelji na kostanjevem 
pikniku v Selcih. Bilo je zabavno, skupaj z vzgojitelji-
cami smo telovadili, izdelovali arašidke, žogice, paj-
kove mreže ... 

Ne mislite, da smo ustvarjalni samo na piknikih. 
Iz jesenskih plodov smo si izdelali jesenske deklice. 
Spoznavali smo plodove, drevesa, se naučili pesmico, 
reševali uganke in še marsikaj.

S skupnimi močmi smo ustvarili marsikaj zanimivega.

Z jesenskimi plodovi lahko ustvarimo marsikaj. 

Ker smo Sončki tudi športniki, nas je obiskal nogome-
taš Mitja. Skupaj z njim smo telovadil, se razgibavali, 
tekali in igrali nogomet. Bilo je zelo zabavno.

Uživajte v prelepih jesenskih dneh in bodite vese-
li.

Sončki z vzgojiteljicama

NAŠI NAJMLAJŠI
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Labirint

Zala Jug, 6. a



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
GSM: 031 365 560

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

 

TRGOVINA INŽENIRING, STORITVE
d.o.o.

Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj
tel.: 02/778-10-11, fax: 02/775-28-61

Izvedba elektro, strojnih in plinskih instalacij. Montaža klimatskih,
hladilnih in prezračevalnih naprav. Servis in montaža gorilnikov.

VINOTOČ RM
Selce 13, 2232 Voličina

Sebastijan Rojs
GSM: 040 797 130

Jože Spevan s. p.
Mariborska cesta 10, 2230 Lenart

GSM: 041 515 537

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja



Utrinki iz Nemčije

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

Z »gozdnim« 
vlakcem iz 

Weißwasserja 
v Bad Muskau

V Weißwas-
serju je razvi-

ta steklarska 
industrija 

Dnevni 
kop rjavega 
premoga 
za potrebe 
pridobivanja 
električne 
energije v 
termoelektrar-
nah.

Grad Fürsta 
Pücklerja v 
Bad Muskau, 
ki spada pod 
svetovno 
dediščino 
UNESCA

Vsem sponzorjem in staršem donatorjem se iskreno zahvaljujem za darovana sredstva oziroma za sodelovanje pri izdajanju šolskega glasila Šolarček, 
ki je zagotovo ena izmed posebnosti šole v Voličini. Še naprej se bomo trudili, da bo pouk na šoli  s pomočjo novih učnih pripomočkov in knjig, ki jih 
bomo lahko kupili z zbranimi sredstvi, potekal zanimivo in kvalitetno. Ravnatelj Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Karin Petko, 
Rebeka Šnofl, Saška Kurnik, Špela Peserl, Valentina Tuš, Sara Hercog, Tine Maher, Demi Mihelič, Amadeja Brus, Zala Jug, Tina Goznik, Tinkara 
Sternad, Sara Vogrin, Kaja Bela, odgovorna urednica: Karin Petko, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, 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.

Imaš nad 10 let?
Zavladaj s kul
banènim 
paketom
SKUL.

paket 

skoči na www.svetavladar.si!PO ZLATE FINANČNE NASVETECNE NASVETE

02 720 63 33 
okrepčevalnica Kmečki hram
bowling center Lenart
kmetijska trgovina
trgovina z gradbenim materialom
prehrambena trgovina Tuš

NAVIGARIS poslovne rešitve, svetovanje, storitve d.o.o. 
 

E: info@navigaris.com                  W: www.navigaris.com 


