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OŠ Voličina prejela Ovtarjevo pohvalo

Na proslavi ob prazniku KS Voličina, ki je bila v petek, 23. 9. 2011, v Kulturnem domu Voličina, je OŠ
Voličina prejela Ovtarjevo pohvalo za prispevek k urejenosti kraja (več na strani 3).
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30. september 2011

Ob začetku šolskega leta
Šolsko leto se je začelo v četrtek, 1. 9. 2011. V 12
oddelkih je šolo začelo obiskovati 233 učencev. To je
13 učencev več kot v lanskem šolskem letu. V tem
šolskem letu imamo organizirane 3 oddelke podaljšanega bivanja. V 5 oddelkih vrtca pri OŠ Voličina
smo imeli na začetku šolskega leta vpisanih 85 otrok.
V vrtcu imamo 2 oddelka otrok v prvem starostnem
obdobju in 3 v drugem starostnem obdobju.
V petek, 9. 9. 2011, ob 9.00 smo na OŠ Voličina
po več kot 10-ih letih izvedli vajo evakuacije. Vajo so
izvedla gasilska društva Občine Lenart, in sicer PGD
Selce, PGD Lenart in PGD Voličina. Pri izvedbi vaje
so sodelovali vsi otroci in učenci ter zaposleni. Čeprav
je bila vaja napovedana in smo bili pripravljeni na njo,
je marsikoga spreletel srh, ko je pred šolo hkrati zavijalo pet siren na gasilskih avtomobilih. Največji junaki
varno izpeljane vaje so zagotovo učenci 4. a razreda,
ki so se iz prvega nadstropja šole čez okno spustili po
gasilskem »toboganu«. Učenci šole in ostali prisotni,
ki smo vajo spremljali, smo vsakega učenca, ki je bil
dovolj pogumen, da se je spustil po toboganu, nagradili z aplavzom. Vsem gasilskim društvom, ki so so-

delovali pri varni izvedbi vaje, izrekam zahvalo, čestitam pa petim fantom in dvema dekletoma – junakom
iz 4. a ter učitelju Tomažu.
V torek, 20. 9. 2011, ob 16.30 smo v jedilnici OŠ
Voličina izvedli 1. roditeljski sestanek. Po uvodnih informacijah smo prisluhnili predavanju mag. Marinke
Marovt z naslovom Kako razvijati bralno pismenost pri
otroku. Po končanem skupnem delu so sledili v matičnih učilnicah še razredni deli roditeljskega sestanka.
Na proslavi ob prazniku KS Voličina, ki je bila v
petek, 23. 9. 2011, ob 18. uri v Kulturnem domu Voličina, je OŠ Voličina prejela Ovtarjevo pohvalo za prispevek k urejenosti kraja. Mnogo ljudi, ki v poletnem
času obišče Voličino, izreka pohvale šoli za čudovite
rože, ki krasijo skoraj 110 let staro šolsko poslopje.
Nekateri so povedali, da se jim zdi, kot da bi bila šola
naličena. Zaposleni na šoli smo se in se bomo še naprej trudili, da bomo vzgled v kraju tudi pri urejenosti
šolske zgradbe in njene okolice. Hvala za podeljeno
pohvalo.
Ravnatelj

Nekaj fotografij iz vaje evakuacije.
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AKTUALNO
Evropsko prvenstvo

Od 3. 9. 2011 do 9. 9. 2011 sem se udeležil evropskega prvenstva v kickboxingu. Tekmovanje je bilo v
Italiji v mestu Lignano. Udeležilo se ga je 1300 tekmovalcev iz 29 držav. Iz Slovenije je bilo 36 tekmovalcev.
V skupini do 32 kg nas je bilo 10 tekmovalcev. Žreb
mi je najprej dodelil Madžara, ki sem ga premagal.
Naslednji dan sem tekmoval proti Angležu in tekmo
izgubil. Izbran sem bil tudi za skupinske borbe, v katerih pa nismo imeli sreče. V slovenski reprezentanci
smo osvojili tri zlate, štiri srebrne in tri bronaste medalje. Tekmovanje je bilo zelo naporno, vendar je bil
zame zelo velik uspeh, da sem se uvrstil na evropsko
prvenstvo. V slovensko reprezentanco sem prišel, ker
sem bil na državnem prvenstvu prvi.
Alen Preložnik, 7. a
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Na prvi šolski dan smo se v šoli zbrali ob 10. uri.
Ravnatelj je vse lepo pozdravil in nam povedal nekaj
vzpodbudnih besed. Predstavil nam je učiteljice, ki
bodo vso leto budno pazile na nas. Učiteljica Regina
in vzgojiteljica Jerica sta nas presenetili z lutkovno
predstavo o fantku Mihcu, ki se je bal šole. Potem smo
se odpravili v naš novi razred. Tam smo s skupnimi
močmi sestavili naši sestavljanki in prejeli darilca.
Potem sta nam učiteljici okrog vratu zavezali rumeno
rutico in podarili knjigo Abeceda. Nato pa je sledilo
presenečenje – torta. Vsi skupaj smo se posladkali z
njo in se z nasmehom na obrazu odpravili domov.
Prvošolci

Sajenje drevesa prijateljstva

Prvi šolski dan naših prvošolcev

V petek, 30. 9. 2011, so se otroci vrtca, prvošolci in
devetošolci priključili mednarodni akciji sajenja dreves, ki poteka v okviru ENO projekta. Ob letu dreves
smo tako posadili drevo prijateljstva. Devetošolci so
nas obiskali ob 12. uri. Skupaj smo se odpravili na zelenico med vrtcem in šolo, kjer so nas že pričakovali
otroci vrtca. Po kratkem programu smo skupaj posadili drevo. Bilo nam je lepo, ko smo lahko drevo skupaj posadili. Tudi zaliti ga nismo pozabili, da bo lažje
raslo. Posajenemu drevesu smo zapeli pesem. Otroci
vrtca so skupaj z vzgojiteljicama obljubili, da ga bodo
zalivali. Mi pa obljubljamo, da bomo drevo pogosto
obiskovali, da bo tudi zato lepše in močnejše.
Prvošolci
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Sprejem prvošolcev v šolsko
skupnost

Karin Petko, 9. a

Amadeja Brus, 7. a

V tednu otroka je na naši šoli in tudi v našem razredu potekalo veliko dejavnosti. Zelo lepo nam je
bilo, ko smo bili v petek svečano sprejeti v skupnost
učencev šole. Obiskali so nas naši varuhi devetošolci.
Skupaj smo podpisali svečano prisego. S tem smo postali pravi šolarji naše šole. Upoštevati bomo morali
šolska pravila in se v šoli veliko naučili. Pri tem nam
bodo v pomoč naši varuhi, ki so se vsega tega že navajeni. Prireditev nam bo ostala v spominu tudi zaradi
učencev, ki so posebej za nas pripravili program. Hvala devetošolcem, petošolcem, tretješolcem in drugošolcem. Imeli smo se lepo!
Prvošolci

Saška Kurnik, 9. a

Mihael Dobaja, 6. a
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Zala Jug, 7. a

Med počitnicami
Med počitnicami je bilo zelo lepo. Bil sem na počitnicah pri babicah in dedkih. Meseca avgusta smo
šli na obisk k sorodnikom v Vipavo. Od tam smo se
hodili kopat v Ankaran in Izolo. Tam sem spoznal
tudi prijatelja Mateja in prijateljico Evo. Veliko smo se
igrali. Ko smo prišli domov, sem še šel na počitnice k
teti in malemu bratrancu Leonu. Malo pred koncem
počitnic smo se šli kopat v Moravce. Tam sem se vozil
po toboganih in veliko plaval.
Te počitnice so bile super, samo prehitro so minile.
Nino Muršec, 3. a
Med počitnicami sem se imel zelo lepo. Julija smo
šli na morje v Baško na otok Krk. Zraven sta šla dedek
in babica. Tam je bil tudi moj prijatelj Nik. Voda je
bila zelo topla in veliko smo se kopali. Ko smo prišli z
morja, smo z mamo in očetom šli na Otočec. Ogledali
smo si grad, ki stoji na otoku sredi reke Krke. Oče mi
je doma postavil bazen in veliko sem se kopal. Oče mi
je tudi izdelal avto na akumulator. V vožnji sem zelo
užival, prav tako tudi Oskar in Nino, ki sta me obiskala med počitnicami. Z mamo sva vsako jutro hodila
na dolge sprehode. Veliko sem tudi kolesaril.
Med počitnicami sem užival in hitro so minile.
Blaž Kurnik, 3. a
Med počitnicami je bilo lepo. Dobil sem harmoniko. To sem si vedno želel. Bili smo na morju v Šibeniku. Veliko sem se kopal. Doma smo imeli tudi bazen.
V njem sem se hladil. Kopat smo se šli v Banovce in
na Ptuj. Najbolj so mi bili všeč tobogani. Šli smo tudi
v kino.
To je samo nekaj dogodkov iz mojih počitnic.
Počel sem še marsikaj, zato so mi počitnice prehitro
minile.
Alen Živko, 3. a
Ko se je končalo šolsko leto, so se za nas šolarje
pričele počitnice. Počitnice sem izkoristil zelo aktiv-
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Aljaž Ruis, 6. a
no, saj sem obiskal teto Diano v Nemčiji. Tam sem
obiskal nacionalni park, kjer so se divji prašiči prosto
sprehajali. Kasneje sem bil tudi na Hrvaškem pri sorodnikih. Najlepše mi je bilo, ko sem z dedijem šel na
Ribičijo. Ujel sem dve ribi, ki se imenujeta mreni. Z
babico sem nabiral gobe in borovnice. V avgustu je
bil na počitnicah pri nas bratranec Tomi. Proti koncu
avgusta sem dobil šolske potrebščine.
Tako so se končale počitnice.
Rene Hercog, 3. a

My holidays
During the holidays it was very nice. Immediately after school we went to Barcelona, where I saw
many interesting things. I liked the football stadium
the most. It's the largest in Europe, called Camp nou.
Near the stadium is the Museum of Barcelona Football Club. In this museum there are Cups and other
attractions. We visited Barcelona by bus.
I was also at the seaside, drove with a boat and
swam in the sea. There were also my cousins, aunt
and uncle.
I also had a nice time in Moravske Toplice.
In the end of my holidays I broke my arm. I still
have a plaster. The end of the holidays was very sad.
Tilen Caf, 6. a

Čebelica
Čebelica je priletela,
na cvetu rožice je obsedela,
z medom se je naložila,
v čebelnjak se je vrnila.
Med v čašice nalila,
se spet med rožice spustila,
ker to je večkrat ponovila,
veliko meda je pridobila.

Doroteja Potrč, 3. a
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Aljaž Roškar, 7. a

Ines Ulbl, 7. a

Nik

Lukas

Ime mi je Nik. Pišem se Rojko. Star sem osem let
in imam brata Jana. Velik sem 130 cm in tehtam 25
kg. Imam svetle lase in rjave oči. Moj najljubši prijatelj
je Luka. Najraje sem oblečen v modre hlače in rdečo
majico. Rojstni dan imam januarja. Imam psa Stormija in divjega zajca. S Stormijem hodim na sprehode.
Mami je ime Janja in očetu Miran.
Nik Rojko, 3. b

Sem fant, star osem let. Ime mi je Lukas. Pišem se
Pajnkiher. Oblečen sem v kavbojke in majico z dolgimi rokavi. Moji lasje so rjave barve. Imam modre oči.
Moj najljubši prijatelj je Miha. Rodil sem se 30. aprila
leta 2003.
Lukas Pajnkiher, 3. b

Iva

Ime mi je Iva. Pišem se Šuman. Stara sem 8 let.
Sem srednje visoka in suha. Imam rjave oči. Moji lasje so svetlo rjavi. Moje najljubše prijateljice so: Tajda,
Eva, Hana, Kaja, Sergeja in Saša. Rada se smejim, se
sprehajam in igram s prijateljicami. Tehtam 25 kg.
Sem v 2. b razredu. Rada pojem, plešem, telovadim,
rišem, pišem in nastopam.
Iva Šuman, 3. b

Nik
Ime mi je Nik. Pišem se Mesarec. Imam rjave oči
in črne lase. Obiskujem drugi b razred. Star sem 8 let.
Rojen sem leta 2003. Rojstni dan imam 23. marca.
Nik Mesarec, 3. b

Sergeja
Ime mi je Sergeja. Pišem se Hameršak. Imam modre oči in svetlo rjave lase. Sem velika. Imam rumeno
rutico. Moja najljubša prijateljica je Iva. Rojena sem
15. 12. 2002. Rada se igram z barbikami.
Sergeja Hameršak, 3. b

Miha
Ime mi je Miha. Pišem se Pliberšek. Živim na Zavrhu. Oblečen sem v kratko majico in kratke hlače.
Moj najboljši prijatelj je Lukas. Imam rjave lase in oči.
Obut sem v športne copate. Hodim h karateju. Rodil
sem se leta 2003.
Miha Pliberšek, 3. b
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Žiga Žabčič, 6. a

Opica
Zakaj ima opica roke?
Da lahko pleza.
Da lahko lupi banane.
Da se praska.
Ker jih potrebuje.

Ines Tašner, 3. a

30. september 2011

Rebeka Šnofl, 9. a
Šekico. Džuli je breja, zato je ne smem jahati. Psici je
ime Pana. Med zajci imam svojega zajca. Je samica.
Ime ji je Puhica. Pusti se božati. Ima rjave pike in belo
dlako. Ima tudi podobno sestro, le da ima ona več rjavih pik. Kmetu je ime Franci, kmetici pa Mimika.
Rada imam živali, rada tudi opravljam pri Mimiki
in Franciju. Na kmetijah je lepo, ker je veliko živali in
veliko družbe.
Ajla Ana Egghart 3. a

Mali slonček
Nekoč je živel slonček. Zelo rad se je igral. Nekoč
je zašel v hišo strahov. Bilo ga je zelo strah, saj so tam
živeli strahovi. Najbolj ga je bilo strah okostnjakov.
Hotel je pobegniti, vendar ni mogel, ker ga je bilo tako
strah, da ni našel vrat. Luč se je prižgala le, če je pojedel pajka. Pojedel je pajka, prižgala se je luč in srečno
je prišel iz hiše strahov.
Nikoli več ni šel v tisto hišo.
Alen Živko, 3. a

Kmetija
Moj sosed ima kmetijo. Na kmetiji ima dve kobili,
psico, kozo, dva prašiča, enega prašička, kokoši, petelina, zajce in grlice. Vsak večer grem opravljat živino.
Ko jo opravim, lahko jaham eno od kobil. Džuli je
poni, Šekica pa je navaden konj. No, jaz lahko jaham

stran 8

Daniel Hegedič, 9. b

NAŠI NAJMLAJŠI
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Lunice
Tako se imenuje naša skupina, saj smo res kot lunice žareče, vesele, posebne ...
Naj se vam predstavimo; 19 lunic šteje naša skupina, 10 radovednih deklic in 9 navihanih dečkov, pa še
Klavdija in Vesna sta z nami, ki skrbita, da se v vrtcu
dobro počutimo in radi prihajamo v naš drugi dom.

Na sprehodu smo opazili, da ima sosed Franc pred
hišo zanimivo razstavo. Le kako mu je uspelo vzgojiti
tako ogromne buče?

Praznovanje - imam že 4 leta.
Dnevi postajajo krajši, večeri hladnejši, listje na
drevesih spreminja svojo barvo v zlate, škrlatne in rjave odtenke, jabolka zorijo in buče se debelijo. Jesen je
ponovno potrkala na naša vrata. Letos nas je v vrtcu
obiskala v spremstvu novih prijateljev. Zapustila nas
je Katja in pridružila se nam je Vesna.
Topli sončni žarki kar vabijo v naravo. Veliko smo
zunaj, kjer si priredimo piknik. Poglejte, kako nam je
lepo in toplo.

Katja se je odločila, da v šolo bo hodila!
Odločili smo se, da si jesensko vzdušje pričaramo
kar v igralnici. Prihod jeseni smo obeležili z lutkovno predstavo, na katero smo povabili tudi Zvezdice.
Odlično smo se imeli. Predstava Razbita buča je nasmejala tako otroke kot vzgojiteljice.

Jesen pa tudi preseneti. Zapiha hladen veter in
oblaki zakrijejo toplo sonce. Takrat ostanemo v igralnici in počnemo kaj drugega. Radi spustimo rolete,
prižgemo reflektor in sežemo po lutkah. Igralci so vedno drugi. Vsaka predstava je nekaj posebnega.
Lunice
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ZANIMALO NAS JE
Opis države – Turčija
Turška zastava je rdeče barve z belo zvezdo in luno
(slika 1).
Glavno mesto Turčije je Ankara, ki je zelo turistično razvito mesto zaradi ruševin iz časa rimskega
imperija (slika 2).
Toda Ankara ni edino mesto, ki predstavlja turizem. Najbolj turistično razvita je Antalya, ki je dobesedno posejana s hoteli (slika 3).
Turki imajo svojo denarno enoto. To so turške lire.
1 evro je vreden 2,09 turških lir. Turčija sega v dve
celini, in sicer v Evropo in Azijo (slika 4).

30. september 2011
Za Turčijo pa je značilna določena hrana in pijača. Najbolj znana hrana v Turčiji so čevapčiči in burek
(slika5, 6). Najdeš jih kar na ulicah na stojnicah. Potem je tu še baklava (slika 7). To bi v Turčiji postregli
kot sladico. Ne smemo pa pozabiti na turško kavo, ki
jo poznajo vsi ljubitelji kav (slika 8).
Turki so muslimanske vere kar pomeni, da imajo nekaj svojih pravil glede oblačenja (slika 9). Poleg
tega, da so Turki zelo verni, so tudi vraževerni.
Najbolj znana pa je za Turke turška masaža, ki se
imenuje kavga masaj kar pomeni pretepilna masaža,
saj se ta masaža izvaja kot boksarski udarci.
Zala Jug, 7. a

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Slika 5

Slika 6

Slika 7

Slika 8

Slika 9

Slika 1: http://kobrowsky.sopca.com/files/turska_zastava.png
Slika 2: http://pages.pomona.edu/~sg064747/travel/images/Turkey/Ankara/1024-AnkaraCitadelFar.jpg
Slika 3: http://en.planettours.bg/02/images/antalya/antalya242.jpg
Slika 4: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Latrans-Turkey_location_Ankara.svg
Slika 5: http://de.academic.ru/pictures/dewiki/67/Cevapcici.JPG
Slika 6: http://turkishcuisine.files.wordpress.com/2007/06/img_0860.jpg
Slika 7: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Baklava_-_Turkish_special%2C_80-ply.JPEG
Slika 8: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/TurkishCoffee.jpg
Slika 9: http://indiacurrentaffairs.org/wp-content/uploads/2010/05/MUSLIM-WOMAN.jpg
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LENTHERM INVEST
VARČUJE Z ENERGIJO - OHRANJA OKOLJE

BOJLERJI ZA SOLARNO OGREVANJE
BOJLERJI ZA CENTRALNO 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

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja
Jože Spevan s. p.
Mariborska cesta 10, 2230 Lenart
GSM: 041 515 537

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

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

MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7
2230 LENART
info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si
Tel.: 041/687-765
Tel.: 041/337-919
Faks: 02/729-26-67

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28
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NE SAMI, RAJE Z NAMI
GLOBUS d.o.o
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 250 1853, 02 629 6070
E-mail: globus@globus.si
Web: www.globus.si

* Poletne in zimske počitnice doma in v tujini * Priprava

posebnih programov in organizacija izletov za skupine *

Zavladaj s kul
najstniškim
banènim
paketom
SKUL.

* Izleti po Sloveniji * Potovanja po Evropi * Avtobusni prevozi

paket

Vrtnar d.o.o.
Branko in Valentina Golob
2254 Trnovka vas 38b

Pomurska založba d.o.o.
Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota
http://www.pomurskazalozba.si
http://www.trgovina.pomurskazalozba.si

Tel.: 02 757 94 16
GSM: 041 507 035
Splet: http://vrtnardoo.si

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart
Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

e-mail: info@bernjak.si
Splet: www.bernjak.si

Nekaj utrinkov ujetih v objektiv nastalih
v času tedna otroka pri fotografskih delavnicah

Izdajanje šolskega glasila Šolarček je ena izmed posebnosti šole v Voličini. Tudi zaradi vaših prispevkov, spoštovani sponzorji in starši donatorji, je
OŠ Voličina drugačna. Lahko je lepa in urejena ter v poletnem času okrašena z rožami na okenskih policah. Vsem vam se iskreno zahvaljujem za
darovana sredstva, saj kljub krizi ostajate sponzorji in donatorji. Tudi v šolskem letu 2011/12 se bomo trudili, da bodo dejavnosti v vrtcu in pri pouku
v šoli potekale kvalitetno, v zadovoljstvo otrok in učencev ter vas staršev in tudi nas zaposlenih. S pomočjo novih učnih pripomočkov in knjig, ki
jih kupujemo z zbranimi sredstvi, nam bo to zagotovo uspelo. Ravnatelj Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Karin Petko, Rebeka
Šnofl, Saška Kurnik, Špela Peserl, Jasmina Krajnc, Amadeja Brus, Zala Jug, Tina Goznik, Sara Vogrin, Sara Toplak, Nina Kocpek, Nina Kmetič,
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.

