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Odlični rezultati učenk
OŠ Voličina v malem nogometu

26. april 2012, letnik XIV
št. 135, naklada 400 izvodov

V soboto, 3. 3. 2012, je v telovadnici Škofijske gimnazije v Mariboru potekal malonogometni turnir za
dekleta osnovnih šol, ki ga je organizirala Medobčinska nogometna zveza Maribor. Tekmovanja se je udeležilo 8 ekip. Prav tako se je ekipa naše šole uvrstila na polfinalno državno tekmovanje, ki je bilo v petek, 9. 3.
2012, v Murski Soboti, kjer so dosegle 2. mesto takoj za domačinkami (nadaljevanje na 5. strani).
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AKTUALNO
Kulturni dan – ustvarjali v galeriji
in poslušali opero

26. april 2012
in se ponosni odpravili nazaj v Voličino. Več tednov
po srečanju smo nestrpno čakali, ali smo se prebili na
naslednje srečanje ali ne. Ko smo izvedeli, da gremo
naprej, smo bili zelo srečni. Držite pesti, da nam tudi
naslednjič uspe!
Tina Perko, 5. a

Uspeh dramske skupine –
uvrstitev na regijsko srečanje

V torek, 10. aprila, smo imeli učenci druge triade
kulturni dan. Ogledali smo si Umetnostno galerijo v
Mariboru. Razstava o urbanistih in arhitektih nam
je bila zelo zanimiva, saj so bile v program vključene tudi delavnice npr. izdelava hiše. Nato smo si še
ogledali pravljično opero Janko in Metka v Unionski
dvorani, o kateri smo se že učili pri pouku glasbe. Nad
predstavo smo bili navdušeni.
Katarina Leš, 4. a

Srečanje otroških dramskih
skupin, Sv. Trojica 2012

Andreja Kovač, strokovna spremljevalka letošnjih
območnih srečanj otroških gledaliških skupin na področju OI JSKD Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica, je tudi našo predstavo, Hop v pravljico, uvrstila
v program REGIJSKEGA SREČANJA OTROŠKIH
GLEDALIŠKIH SKUPIN 2012.
Vsem igralcem čestitamo in držimo pesti za dobro
igro tudi na »regijskem odru«.
Petra Caf

Tehniški dan – model zračnega
plovila in obisk Dejana Šusterja
V torek, 13. 3. 2012, smo na šoli imeli tehniški
dan. Obiskal nas je Katarinin oče, gospod Dejan Šuster. Razložil nam je, kako zračna plovila izkoriščajo
veter. Povedal nam je, da so ptice ujede zelo dobre ja-

Luči so ugasnile, videl se je samo oder, za zaveso
smo trepetali od strahu, vse je bilo drugače, kot v naši
dvorani v Voličini. Napovedovalka je izrekla besede
OŠ Voličina in naenkrat smo zaslišali glasbo, ki jo
imamo v igri - začelo se je. Ko je vsak igralec zaigral
vsaj en prizor, je strah minil. Malo smo se bali, da se
bo volk usedel preveč na rob mize in bo spet padel. Na
srečo se to ni zgodilo. Predstava je stekla. Po prvem
priklonu, smo morali na oder še enkrat. Očitno je
bilo, da je bila publika navdušena. Bili smo zelo veseli,
da nam je uspelo.
Po predstavi smo še pojedli sendviče, popili sok
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dralke. Sledil je zabaven del, kajti odpravili smo se na
parkirišče, kjer je g. Šuster spuščal letalo na daljinsko
upravljanje. Letalo je jadralo po zraku. Zanimivo je,
da so prvi izumitelji plovil opazovali prav ptice ujede,
po katerih so se zgledovali. Ogledali smo si tudi, kako
je letalo sestavljeno. Ko smo se vrnili v razred, nam je
pogledal zmaje, ki smo si jih izdelali po načrtu. Bilo je
zelo zanimivo in poučno.
Manuela Brunčič, 5. a

Uspešni na likovnem natečaju

Med 20. in 30. marcem vsako leto poteka t. i. »Teden brez pesticidov«. To je teden, v okviru katerega
želi društvo ECHo spodbuditi ljudi k vračanju k naravi in pridelavi hrane na naravi prijazen, ekološki
način. V ta namen so organizirali likovni natečaj, v
katerem smo z izdelanimi stripi sodelovali tudi učenci 3. a in 3. b razreda. Tako kot vsi ostali sodelujoči
je vsak od nas prejel broško z napisom »Hura, brez
pesticidov« ter priznanje. Ker smo se pri likovnem
ustvarjanju še posebej potrudili, smo poleg ostalega
prejeli še glavno nagrado – zabojček ekološko pridelanih dobrot, ki smo jih z veseljem použili, kar pričajo
tudi fotografije.
Učenci 3. a in 3. b razreda
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Kemijska analiza vode
V petek, 23. 3. 2012, smo imeli ekodan. Delali smo
kemijsko analizo vode. Vodo smo zajeli iz potoka in iz
našega vodovoda. Ugotavljali smo vsebnost nitratov,
nitritov, amonijevih ionov, fosfatov in pH. Potrebovali
smo kovček za kemijsko analizo, vzorce vode, indikatorsko barvno lestvico in tabelo podatkov o čistosti
vode.
Nitrati in amonijevi ioni pridejo v vodo z gnojili
in kanalizacijo. Če vodo onesnaženo z nitrati prekuhamo, nastanejo rakotvorni nitriti.
Fosfati so znak, da je voda onesnažena s pralnimi
sredstvi.
Merilo za kislost in bazičnost vode pa je pH lestvica, ki je od 0 do 14. Pri pH 7 so snovi nevtralne, nižje
od 7 kisle, višje od 7 pa bazične.

Ugotovili smo, da nobena od škodljivih snovi ne
presega dovoljene vsebnosti. Le voda iz potoka je bila
rahlo bazična. V njej smo našli celo ličinko enodnevnice, ki je značilna za čiste vode. Voda ni onesnažena,
ker je že dolgo suša. Tudi voda iz vodovoda je neoporečna. Upamo pa, da je vzrok za neonesnaženost tudi
ozaveščenost ljudi.
Toda POZOR: voda iz potoka še vseeno ni pitna,
saj lahko vsebuje tudi druge snovi, ki jih nismo analizirali.
Zala Jug, Amadeja Brus, Tina Goznik, 7. a

AKTUALNO
... nadaljevanje iz naslovnice
Po Sloveniji so potekali štirje polfinalni turnirji, na
finalnega se je uvrstila le prvo uvrščena ekipa. Na
državnem nivoju so naša dekleta uvrščena od 5. do
8. mesta. Za ekipo OŠ Voličina so nastopale: Rebeka
Šnofl, Karin Petko, Vivien Meško, Valentina Ploj,
Lia Ludvik, Sara Korošec, Ines Korošec in Valentina
Tuš. Vsem učenkam, trenerju Dejanu Krambergerju
in Petri Cvikl Marušič za dosežen uspeh iskreno
čestitamo.
Ravnatelj

Tekmovanje za Vegovo priznanje

26. april 2012

Četrtošolci na otroški varnostni
olimpijadi
V četrtek smo se
četrtošolci odpravili v
Šentilj, kjer je potekala
otroška varnostna olimpijada. Zastopali smo
OŠ Voličino. Na avtobusu smo bili vsi zelo vznemirjeni. Ko smo končno
prispeli, smo bili še bolj vznemirjeni, saj smo upali na
čim boljšo uvrstitev. Ko so se igre pričele, smo pozorno poslušali in se pripravljali na tekmovanje.

Kengurujček? Kako zanimivo poimenovanje tekmovanja iz znanja matematike in logike za Vegovo
priznanje. Ne vem, kdaj so ga tako poimenovali, toda
letos je tekmovanje praznovalo 48 let svojega obstoja.
Področna oz. regijska stopnja kengurujčka se je
tokrat odvijala na naši šoli. Tekmovalci smo se morali
zbrati pol ure pred začetkom, da smo dobili navodila
o tekmovanju, nato pa se je 28. 3. 2012 ob 14.00 začel
naš prepir z matematiko. V nalogah so bile številne
zanke, besedila so zavajala, prav tako so se iz papirja
nesramno privoščljivo smehljale številke in neznanke.
Svinčniki so jezno praskali po papirju, radirke pritiskale nanj, mi pa smo se kar malce jezni in zaskrbljeni potili na svojih stolih. Po 7200 sekundah sedenja v
učilnici, kar je 120 minut oz. 2 uri, smo morali naše
izdelke oddati in zapustiti razrede, iz katerih smo odnesli kemični svinčnik in zbornik Selce-moj mali svet.
V šolski jedilnici smo pomalicali in se strinjali, da so
bili testi oz. tekmovalne naloge zelo težke, po tihem
smo pa prav vsi upali, da bi nam srebrno Vegovo priznanje, za katerega smo se potegovali, še uspelo ujeti
za rep.

Iz naše šole so se poleg mene področnega tekmovanja udeležili še: Anja Ornik (9. b), Jasmina Krajnc
(8. a), Borut Slanič (8. a), Domen Leš (7. a) in Sara
Vogrin (7. a).
Hvala učiteljicam, ki so nas na tekmovanje pripravljale in ga na naši šoli organizirale, pa tudi vsem, ki
ste za nas tekmovalce držali pesti.
Karin Petko, 9. a

Tekmovalo nas je 20 skupin iz različnih osnovnih
šol. V vsaki skupini je tekmovalo 10 učencev. Imeli
smo štiri različne igre: prva igra je bila človek ne jezi
se, druga kolesar in poštar, tretja igra je bila igra, pri
kateri smo sestavljali kocke v pravilno naslikan znak
na papirju. Po treh igrah je sledil odmor. V odmoru
smo si ogledali policijski motor, gasilsko vozilo in
reševalno vozilo, kar nam je bilo zelo zanimivo. Po
odmoru je sledila še zadnja – četrta igra. Ta igra je
bila podobna vajam na gasilskih tekmovanjih. Bila je
igra z vodo, pri kateri smo tekmovali, da bi s čim več
pridobljenimi litri dobili dodatne točke. Na veliko tablo so vpisovali naše rezultate. Za izid tekmovanja še
nismo izvedeli, zato nestrpno čakamo, da izvemo za
našo uvrstitev. Po koncu tekmovanja smo odšli nazaj
v šolo. Ta dan smo se imeli zelo lepo!
Tina Pliberšek, 4. a
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Tadej Hegedič, 3. b

MOJ BRATRANEC
IME MU JE TIMOTEJ. ŽLOBUDRA, SE SMEJI IN NORI. DUDO SI SAM DA V USTA IN VEN.
RAD ME POCUKA ZA LASE. STAR JE KOMAJ
OSEM MESECEV.
KLARA HERGA, 1. A

ERIK
MOJ BRATRANEC ERIK JE DOJENČEK. VČASIH GA LAHKO PELJEM NA SPREHOD. STAR JE 3
MESECE. KADAR ZAJOKA, MU DAM DUDO IN
GA POBOŽAM. IMA NEŽNO KOŽO IN VELIKO
SPI. KOMAJ ČAKAM, DA ZRASTE, DA SE BOM
LAHKO Z NJIM IGRALA.
VANESA ŽIVKO, 1. A

O Indiji Koromandiji
Indija Koromandija,
je dežela neznana.
Kaj v deželi dobiš?
Vse kar si zaželiš!
Gore sladkarij in čokolade,
vsepovsod je polno marmelade.
Vsak otrok lahko dobi igračo,
če je priden pa še pogačo.
Prijatelji so vse naokrog,
z njimi lahko igraš se povsod.
Ajla Ana Egghart, 3. a
Tam v Indiji,
tam v Koromandiji,
tam zanimive so stvari.
Tam je namesto zelenjave,
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Nik Mesarec, 3. b
čokolada in marmelada.
Tam na drevesih rastejo lizike,
na grmih pa rolada.

Alja Sever, 3. a

Tam v Indiji,
tam v Koromandiji
je sladkarij na tone,
otroci z dreves nabirajo bombone.
Tam v Indiji,
tam v Koromandiji,
je tudi mama vesela,
ker nima veliko dela.
Tam v Indiji,
tam v Koromandiji,
se očka šopiri
z dirkalnimi avtomobili.

Blaž Kurnik, 3. a

Pesem o malem povodnem možu
Mali povodni mož je Ambrož.
Odpravil se je na pot.
Srečal je ptico,
ki je jedla potico.
Nato je srečal medveda,
ki je pojedel veliko meda.
Potem je srečal srnjaka,
ki vozi tovornjaka.
Za njim drvita dva policaja,
ki se dereta kot zmaja.
Srnjak se brž ustavi,
Ambrož pa se domov odpravi.

Nik Rojko, 3. b
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Žana Žabčič, 3. a

Velika noč
Z mamico sva barvali jajčka. Ene sva barvali, ene
pa so bile iz stiropora in sva jih okrasili z bleščicami.
Obesili sva jih na drevesce pred hišo, pobarvana jajčka pa imamo v jedilnici za okras.
Na velikonočno soboto sva z Blažem prespala pri Oskarju. Tudi tam smo barvali jajčka. Na njih
smo prilepili nalepke. Ko smo bili v pižamah in imeli
umite zobe, smo gledali Svet igrač 3. Preden sem šla
k Oskarju, sem bila pri obeh babicah, kjer smo jedli
velikonočne dobrote. V nedeljo sva midva z Oskarjem
prespala pri Blažu. Tam smo zvečer gledali Smrkce.
Ko sta se naslednje jutro zbudila, sem bila že oblečena.
Ob desetih sta pome prišla ati in mami. Zunaj smo
iskali jajčka, kar je bilo zelo zabavno. Našli smo jih
trinajst in jih pravično razdelili.
Alja Sever, 3. a

Moja mama
Moji mami je ime Marija, piše se Ditner. Stara je
35 let. Po poklicu je učiteljica razrednega pouka. Uči
4. razred. Visoka je 158 cm. Težka je 53 kg. Ima temne
goste obrvi. Nima nobenega znamenja. Ima srednje
velik nos. Ima sivo modre oči in okroglo glavo. Ima
svetle lase. Rada ima oblečene kavbojke in majico.
Obute ima čevlje s peto.
Jan Ditner, 3. a

Dogodivščine malega povodnega
moža
Živel je povodni mož, ki je bil vedno enako oblečen. Danes je oblečen v povodna oblačila. Ima zelo
dolge lase, na levem ušesu ima uhan, na uhanu je
narisan on. Ima dolgi nos, na nosu ima veliko piko,

Oskar Šrimpf, 3. a

njegovi nohti so umazani in njegovi zobje zelo grdi.
Imel je tudi ladjo, s katero se je enkrat šel peljat.
Ladja se je potopila. Na hitro je skočil v globoko vodo.
Lahko bi utonil, a na srečo je bil povodni mož. Noč
in dan je plaval do svoje podvodne hiše. Ko je prispel
domov, je šel spat v svojo sobo in bil zelo vesel.
Saša Tkalec, 3. b

Če dedek ne zna pripovedovati
pravljic
Nekoč je živela deklica z imenom Bela kapica. Neeee, Rdeča kapica! Prav, mama ji je rekla, naj odnese
potico k babici. V gozdu je srečala govorečo rožo. Ne
dedek, srečala je volka in ga vprašala, kako se pride do
babice. Ja že v redu, črna kapica je videla bemveja in si
domislila, da bi driftala do babice. Neeeee, domislila
si je, da bo k babici odšla peš in ji dala potico. Potica
se je zmehčala in je nekaj zaropotalo po oknu in vdrl
je gospod Kivi in vsi so se imeli lepo. Dedek, ti ne znaš
pripovedovati pravljic, ampak kivi bi mi vseeno prišel
prav. In dedek je lahko v miru igral xboks 360.
Rene Capl, 4. a

Vesoljec
Nekega dne, ko sem bila sama doma in delala nalogo, sem zaslišala čuden zvok. Bilo je neko hreščanje.
Postalo me je strah. Le-kaj povzroča takšno hreščanje? Pogledala sem skozi okno in zagledala ploščato
letalo. Podobno ja bilo letečemu krožniku. Naenkrat
so se vrata tega plovila odprla in videla sem majhno
zeleno postavo.
Postava je imela tri oči, dvoje ust, pet nosov ter
dvajset parov rok in nog. Bila sem začudena, zanimalo me je, ali lahko s tem bitjem komuniciram. Odprl
je usta ter začel govoriti nekaj podobnega ptičjemu
čivkanju. Okoli trebuha je imel pas z veliko gumbi.
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Anja Ornik, 9. b
Pritisnil je velik zelenordeč gumb. Zdaj sem ga celo
razumela. Sicer je spuščal besede kot so ki, ko, ker, in.
Povedal mi je, da mu je ime Kik, živi na Marsu in da
ima doma družino. Vzrok, da je prišel na Zemljo je,
da bi si obnovil zalogo prsti. Rekla sem mu, da mu
jo lahko takoj prinesem. Bil je vesel, da je dobil prst,
naložil jo je v plovilo in se vrnil na Mars.
Obljubil mi je, da bo se bo nekega dne vrnil.
Katarina Leš, 4. a

Potovanje: 1
London, Paris, Berlin, Amerika.
Potuješ brez začetka.
Potuješ brez konca.
Hodiš v neskončnost.
Veže te spomin na ljubljene,
na domače.
Moraš iti, ker ni drugega.
Moraš iti, ker je to tvoja želja.
Moraš iti, ker je to tvoje vse.
Ta trenutek naj traja večno.
Začneš raziskovati deželo.
Od strahu, od veselja onemiš.
Greš po svoji poti brez oziranja nazaj,
na svoje življenje.
Prevzame te ironija te dežele.
Vse ni tako lepo kot se zdi.
Začetek se zmeraj vleče.
Nikjer ni na spregled konca.
Ali prideš sem?
Šokira te čudovita impresija pokrajine.
Vse je enkrat in milijonkrat lepše.
Komaj si začel, je že konec.
Saj se začetka sploh ne spomnim.
Kam je odšel ves ta čas?
Ali prideš k meni?
Na vse skupaj pa te veže le spomin,
ki nikdar ne izgine.
Urška Fekonja, 9. b
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Manja Balaj, 9. b

Marlborough School
The name of the school is Marlborough School, it’s
a primary School. There are 950 students. They wear
black and blue uniforms. Lunch is from 1 pm to 2 pm
and lessons are from 9 am to 4 pm.
On Monday they’ve got English, Art, and History
but they haven’t got PE. On Wednesday they’ve got
double science, Technology and RE. On Friday they
haven’t got French, PE or Music but they’ve got Maths,
English and Games. They’ve got History on Monday,
Tuesday and Thursday. They have Games only on Friday. On Tuesday they’ve got French, History, Music
and PE. On Thursday they’ve got History, PE, French
and Maths, but they haven’t got English or. Art. They
have 18 lessons in a week.
Nina Kmetič, 6. a

Eko pesem
Uboga narava kaj doživlja –
izpušni plini, tovarne,
te stvari sploh niso varne,
z naravo niti najmanj radodarne!
Ljudje, ljudje brž pomagajte naravi,
ta umazanija je grozna –
uboge rastline, živali,
s čim narava se bavi!
In ljudje so začeli ukrepati,
več z naravo se ukvarjati
ter ne mislijo je več zanemarjati!
Poskrbimo, da bo narava taka,
kot je bila včasih – polna raja!
Poskrbimo, da narava
bo spet polna maja.

Tina Perko, 5. a
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Iris Čuček, 9. b

Hladna ljubezen
Listje na drevju je ovenelo.
Njegovi poljubi bili so ledeni.
Dan se je vedno bolj prevešal v mrak.
Roke se niso več druga z drugo spojile.
Praznina v prsih je zevala kot od usodnega strela.
Oči venomer bile so vlažne.
Ali ljubezen pomeni nevarnost?
Srce obsoja bolečino.
Solze na licih se počasi sušijo.
Karin Petko, 9. a

Moč dobrega srca na preizkušnji
Pred davnimi časi za devetimi gorami je živel deček, ki je imel zelo dobro srce, bil je še mlad, zato še ni
bil izurjen za posebne veščine, kot je bila tam navada.
Nekega lepega sončnega dne se je odpravil na tržnico. Na trgu se je zaljubil v dekle, ki je plesalo kot
veter in se vrtelo kot najhitrejša vrtalka na svetu. Stopil je do nje in jo tiho vprašal: »Kdo si ti?« Dekle mu
je odvrnilo: »Sem Zalika.« Podzavestno jo je vprašal,
če gre z njim po svetu in šla je. Med potjo sta naletela
na Lajoša, ki je imel kočijo, in skupaj so se odpeljali
v kočiji, ki je bila hitrejša od najbolj jeznega leva na
svetu. Peljali so se in peljali, nakar je sredi noči v kočijo priletela zlata ptica. Sprejeli so jo kot se spodobi.
Pripovedovali so si zgodbe. Zalika je povedala zgodbo
o sebi in Gustiju. Govorila je o ljubezni, s katero se je
rešila. Deček z zelo dobrim srcem je povedal zgodbo
o usmiljenju sina skopuškega očeta, kako je sin živel
od sreče, ker se je usmilil svojega očeta. Lajoš je pripovedoval o dobroti in nesebičnosti angela. Ptica pa je le
sedela in čakala. Drveli so tako hitro, da kočijaž ni videl prepada in zapeljal vanj. Začeli so padati, padec je
bil dolg. Deček je med skalami že skoraj na dnu opazil
nekaj bleščečega. Imel je dovolj časa, da je bleščečo
reč zagrabil. Padel je, ampak ni bil poškodovan. Zelo
se je začudil. Zgoraj je zagledal, kako zlata ptica nosi
Lajoša. Zalike pa ni bilo nikjer. Naenkrat jo je opazil

26. april 2012

Urška Fekonja, 9. b
mrtvo na tleh. Stekel je do nje in zraven nje opazil še
več bleščečih reči. Obogatel sem, si je mislil, nikoli ne
bom umrl. Dolgo je premišljeval. Ampak Zalike ne
morem kar pustiti, si je mislil. Bleščeče reči so začele
govoriti: «Enkrat rešimo življenje, nikoli nas več ni.«
Začel je jokati, dokler ni nastala luža. Iz luže je zaslišal
glas, ki je govoril:«Potopi jih vame in naredi sok. Deček je ubogal. Sok je dal Zaliki v usta in Zalika je začela žareti. Naenkrat se je prebudila. Deček se je tako
razveselil, da jo je objel. Zalika se je zaljubila vanj, saj
se je zaradi svoje dobrote spremenil v prelepega mladeniča. Bleščeče reči so ostale, Zalika se je poročila s
prej dečkom zdaj možem. Zgradila sta si prelep grad
in živela srečno do konca svojih dni. Zlata ptica je bila
njuna ljubljenka. Lajoš pa je postal kraljevi kočijaž.
Dominik Petko, 5. a

Blaž Turk, 8. a
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NAŠI NAJMLAJŠI
Mamine zvezde
Komaj smo ga dočakali. Ta nadvse pomemben
dan, ko smo lahko nastopili za naše mamice. Zelo
ponosno smo se jim predstavili z deklamacijo Mama.
Naše mame pa so bile zelo ponosne na nas. Po nastopu smo skupaj ustvarjali v delavnicah in izdelovali
okvire za fotografije. Ob priboljšku smo med seboj
poklepetali.

26. april 2012
sami radi igramo po kotičkih z dojenčki.
Da nam ne bi bil dolgčas, nas občasno obišče knjižničarka Darinka, k nas popelje v svet pravljic. Tudi
tokrat nas je, in sicer s pravljico Zaljubljeni zvonček,
ki smo jo z velikim zanimanjem poslušali.

Za nami so velikonočni prazniki. Skupaj smo
barvali in ustvarjali velikonočna jajca. Z velikim navdušenjem smo mazali z lepilom po jajcih ter jih potem posipali s koruznim zdrobom. Prilepili smo oči,
kljunček, peresa in piščanček je bil gotov.

Pogovarjali smo se tudi o svojih družinah in o tem,
da smo nekoč bili dojenčki, sedaj pa smo že »veliki«.
Vsak od nas je v vrtec prinesel svojo fotografijo, na
kateri je bil dojenček. Te fotografije smo primerjali s
svojimi zdajšnjimi fotografijami. Pogovarjali smo se,
kako moramo skrbeti za dojenčke, saj so še majhni in
potrebujejo veliko ljubezni in topline. Otroci se tudi

Otroci se pridno učimo novo pomladno pesmico
Pikapolonica. Če bo kakšna priletela k vam, da bi vam
prinesla srečo, verjemite, da smo jo poslali mi.

Tako se imamo radi pri Zvezdicah.
Zvezdice s Katjo in Andrejo
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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

E
NČNE NASVET
PO ZLATE FINA
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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

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

Pomurska založba d.o.o.

tel. 02 72 06 281
GSM: 041 643 144
www.gostilna29.si

Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota
http://www.pomurskazalozba.si
http://www.trgovina.pomurskazalozba.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

Vrtnar d.o.o.
Branko in Valentina Golob
2254 Trnovka vas 38b
Tel.: 02 757 94 16
GSM: 041 507 035
Splet: http://vrtnardoo.si

Utrinki iz sobotne šole

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 tem šolskem letu 2011/12 se bomo trudili, da bodo dejavnosti v vrtcu in
pouk v šoli potekali 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, častni občani Občine Lenart, vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

