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Simbioz@ - Ostanimo v stiku!

Največji vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@ je letos potekal tudi na naši šoli in gradil most med
generacijami. Brezplačne delavnice računalniškega opismenjevanja starejših so v okviru različnih modulov
potekale v popoldanskem času od 15. do 19. oktobra 2012 (več na strani 3).
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... nadaljevanje iz naslovnice
Na prvem modulu smo spoznali delovanje in
zgradbo računalnika, program za risanje Slikar in
program za urejanje besedil Word. Na drugem smo
se srečali z internetom, iskalniki in spletnimi stranmi. Na tretjem modulu smo ustvarili račun za elektronsko pošto in se ga naučili uporabljati. Četrti je bil
namenjen spoznavanju družbenega omrežja Facebook. Zadnji dan pa so se udeleženci naučili uporabljati
mobilni telefon.

Zadovoljstvo in pozitivni občutki nas navdajajo,
da se v duhu prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja srečamo spet naslednje leto.
Dani Sajtl

2. oktobra so bili učenci prvih razredov sprejeti v
SUŠ. Šolarji so jim pripravili zanimiv kulturni program. Nadvaruhinja je pozdravila vse prvošolce in jih
pozvala, naj si izberejo svojega varuha. Varuhi so postali učenci 8. razreda in nekaj predstavnikov 9. razreda. Najprej je sledila zaprisega varuha, nato pa še zaprisega prvošolca. Skupaj sta se podpisala na razredno
zastavo in sklenila prijateljstvo. Varuhi so se obvezali,
da bodo prvošolce usmerjali, varovali in jim bodo v
pomoč, da bodo postali pridni in delovni učenci. Prvošolci pa so zaprisegli, da bodo spoštovali šolska in
razredna pravila. Prejeli so tudi častno listino z zaprisego. Svoje varuhe so obdarili z risbo, sami pa so se
posladkali z dobrotami iz naše kuhinje.
Učenci 1. a in 1. b

Postali smo pravi šolarji

Izbira varuhov
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V torek, 2. 10. 2012, so se devetošolke in osmošolci zbrali v 1. a razredu. Najprej je nastopil otroški
pevski zbor, nato sta Hana in Iva recitirale pesem o
prijateljstvu. Prvošolčki so za tem spoznali nadvaruhinjo in kot vsako leto, si je vsak izbral svojega varuha.
Z varuhom sta se spoznala in kratko poklepetala, nato
sta dala zaprisego ter se podpisala na plakat. Po končani zaprisegi so se varuhi in prvošolčki posladkali s
presticami in se poslovili.
Sara Vogrin, 8. a

Obisk policista

dvorano, kjer se nismo mogli načuditi ogledalom, ki
jo obdajajo. Kmalu smo ugotovili, da so namenjena
učencem baleta, saj le tako lahko opazujejo svojo držo
pri plesu. Učiteljica Zala nam je zaigrala prijeten valček. Sprehodili smo se po učilnicah, spoznavali različne instrumente in opremo, ki se razlikuje od opreme
v naši šoli.
Ob odhodu smo se zahvalili s skromnim darilom
in se posladkali z bomboni. Z novimi znanji smo se
vrnili v Voličino.
Učenci 1. a in b

Mali simpozij
Oktobra nas je obiskal policist Boštjan Kaloh.
Predstavil nam je delo policistov. Z zanimanjem smo
si ogledali njegovo uniformo in opremo. Odgovarjal
je na naša vprašanja. Skupaj smo se sprehodili po Voličini, učili smo se pravilno prečkati cesto in se obnašati v prometu. Spregovorili smo o varnosti v cestnem
prometu. Pregledal je, ali imamo vsi rumene rutice in
se pozanimal o varnostnih sedežih v avtomobilih, s
katerimi se vozimo v šolo.
Po obisku smo bili vsi prepričani, da ko bomo veliki, bomo policisti.
Učenci 1. a in 1. b

Obiskali smo glasbeno šolo

16. 10. 2012 smo se z avtobusom odpravili v Lenart, kjer smo si ogledali glasbeno šolo. Pred šolo sta
nas sprejeli učiteljici Irena in Zala. Povabili sta nas v
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V torek, 23. 10. 2012, sva se z
Domnom udeležila Malega simpozija, ki je potekal v Pokrajinskem muzeju Maribor. Letošnja
tema je bila Pomembne osebnosti na Slovenskem. Z Domnom sva si izbrala Rudolfa
Maistra, saj je bil eden izmed najpomembnejših Slovencev. Priboril nam je Maribor in Štajersko, ki sta
bila prej pod avstrijsko oblastjo. Med osebnostmi, ki
so jih na Malem simpoziju še predstavili, so bili tudi
Slavko Tihec, Anton Martin Slomšek, Josip Primožič
ter dr. Pavel Turner. Na vrsti sva bila 12. Na začetku
sem imela malo treme, vendar je kmalu izpuhtela.
Simpozij se mi je zdel zanimiv, saj sem izvedela veliko
novih stvari in spoznala, kaj so za nas naredili Slovenci ter da jih lahko poimenujemo pomembne osebnosti Slovenije.
Tina Goznik, 8. a
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Krajevna društva – ustvarjalne delavnice
Od 3. do 5. oktobra smo imeli posebne dneve. Ti
posebni dnevi so bili v tednu otroka. Namen teh je
bilo medgeneracijsko druženje učencev in vseživljenjsko učenje. Učenci od 1. do 9. razreda smo bili razdeljeni v tri skupine. Vsaka je v teh treh dneh sodelovala
pri eni izmed zanimivih aktivnostih. Ena izmed njih
so bile tudi ustvarjalne delavnice, ki so jih pripravila krajevna društva.. Med katerimi so bile umetniška
delavnica z varovanci zavoda. Pri njih smo ustvarjali iz plastelina, gline in drugih materialov. Prav tako
so nam razkazali njihove sobe, nam povedali, kako
preživljajo dan, nas nasmejali in nam povedali veliko
zanimivi stvari. Druga izmed delavnic so bile ročne
spretnosti – šivanje. To delavnico je vodilo Društvo
upokojencev. Razen tega, da so nam pokazali, kako se
lotiti šivanja, so nam povedali, kako so to počeli vča-

sih in da so gospodinje svojim družinam šivale stvari,
kar pa je dan danes le redkost. Prav tako je imelo Društvo upokojencev tudi tretjo delavnico, pri kateri smo
se preizkusili v naših kuharskih sposobnosti. Spekli
smo janeževe rezine, čokoladne kroglice in drugo.
Prav tako smo za darilo dobili praktičen recept, ki so
ga bile naše mame zelo vesele. Četrte so bile športne
dejavnosti, ki so jih vodili Športno društvo Voličina.
Med temi dejavnostmi je bilo balinanje, tenis in atletika (teki). Kot zadnja, peta dejavnost, pa je bila delavnica z gasilci. Tam so nam pokazali njihov gasilski
avtomobil. Nam povedali, kako mora biti vsak gasilec
opremljen in na našo željo prižgali tudi sirene. Ker je
bilo časa žal premalo, se je vsaka skupina udeležila le
dveh delavnic, vendar so bile vse dejavnosti zanimive,
izvedeli smo marsikaj novega.
Tadeja Bašl in Jasmina Krajnc, 9. a
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Pohod po Agatini poti
Učenci vseh razredov smo se odpravili na pohod
po Agatini poti. Na začetku smo izvedeli legendo o
Agati. V gradu v kraju Hrastovec je živel baron Friderik Herbeštajn. Friderik je že odrasel, zato se je bližala
njegova poroka. Njegova mati Marjeta si je želela bogate neveste, zato mu je izbrala Zofijo iz Vurbeka. A
njene načrte je prekrižala ljubezen, ki se je vnela med
Friderikom in revnejšo plemkinjo Agato. Poroka med
njima je bila skrivna. A njuna ljubezen oz. sreča ni trajala dolgo. Friderik je moral iti v vojsko in ni vedel,
kdaj se bo vrnil. Novica o poroki pa je prišla na ušesa
grajskemu oskrbniku, ki je to nemudoma povedal Friderikovi materi. Ta je Agato obdolživa čarovništva ter
jo dala usmrtiti. Ko se je vrnil iz vojne, mu je novica o
Agatini smrti hitro prišla na ušesa. V spomin na njeno
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smrt in v znak njegove ljubezni je dal na mestu, kjer
so jo umorili postaviti črn križ. Obstaja še več različic
legende o Agati.
Iz šole smo se odpravili na pot, sledila so postajališča na različnih opazovalnih mestih, kjer smo reševali
učne liste. Prvi postanek smo imeli pri KUŽNNEM
ZNAMENJU PRI LEŠNIKU. Druga opazovalna točka
je bil GRAD HRASTOVEC. Tretja opazovalna točka
je bilo GOMILNO GROBIŠČE, kjer smo si lahko prebrali nekaj več o teh grobiščih in rešili naloge. Naša
zadnja opazovalna točka je bil ČRNI KRIŽ. Spet smo
rešili naloge in se zraven še malo posladkali in raziskali okolico. Pri tem smo se zelo zabavali. Tako je
minil naš naravoslovni dan.
Nina Kmetič, 7. a
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Športni dan – vinska cesta
V tednu otroka smo imeli športni dan, odpravili
smo se na Zavrh. Ob 8.00 smo se zbrali v telovadnici, kjer smo se razdelili v skupine. Vsaka skupina se
je spoznala in si zaželela dobro jutro. Ob 8.30 smo
se odpravili na pot. Hodili smo približno do desete
ure, nato smo se ustavili pri etnološkem muzeju na
Zavrhu. Ogledali smo si zelo različne starinske stvari,
od starinsko opremljene spalnice do garaže. Po ogledu smo spet krenili naprej, saj smo morali ob 10.30
prispeti k vinogradniški kmetiji Šuman. Razkazali so
nam vinske kleti in druge prostore. Tam smo tudi pomalicali. Z zrnjem smo lahko nahranili majhne ovčke,
ki jih tam redijo. Zatem smo se odpravili dalje proti
šoli. Športni dan se je končal ob 12.30. Bil je lep in
tudi poučen pohod.
Sara Toplak, 7. a
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Kaširana plastika, 7. a

Blaž Turk, 9. a

Prijatelj

Prijateljstvo

Prijatelj vedno stoji ob strani,
tako, da nismo sami.
Vedno ti pove svoje skrivnosti
in ti zaupa njegove norosti.

Novi prijatelj ti pove,
kako mu je ime.
Pove ti, kje stanuje,
da naslednjič te pričakuje.

Se s teboj pogovarja
in nikoli te ne udarja.
Če česa ne znaš, ti rad pomaga,
prijateljstvo na koncu vedno zmaga.

S teboj se smeji
in ti veliko stvari odpusti.
Rada se igrava,
ker skupaj veliko novih stvari spoznava.

Eva Kurnik, 4. a

Moj prijatelj
Moj prijatelj ve,
užaliti me ne sme.

Moj prijatelj je vedno tam,
kjer praznujem rojstni dan.
Moj prijatelj vedno z mano se igra,
včasih tudi doma.
Ko nečesa ne znam,
prijatelj mi vedno pomaga sam.

Pošaliti se zna,
na prijateljstvo se res spozna.
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Ajla Ana Egghart, 4. a

Moja pesem o prijateljstvu

Vedno me potolaži
in nikoli se ne važi.

Takšen je in pika,
prijatelj kot se šika.

Prijateljstvo je zabavna stvar,
nalezljiva prav za vsakogar.

Žana Žabčič, 4. a

Jan Kukovec, 4. b

NAŠI NAJMLAJŠI
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»Včasih je luštno b'lo, a pri Lunicah je še zdaj lepo«
Bog daj srečo
za eno kravo rdečo,
za en železen voz
in tebi eno figco pod nos.
Je le ena izmed izštevank iz zbirke ENCI BENCI
NA KAMENCI, s katero se poigrava 5 dečkov, 12 deklic, Larisa in Jelka v skupini LUNICE.
Rdeča nit naših dejavnosti v tem šolskem letu je
»BILO JE NEKOČ«.
»Kako je bilo v času, ko so bile še babice in dedki
naših let?« nas zanima. Le kaj so počeli ob večerih?
Katere ljudske plese so plesali in katere pesmi prepevali? Kakšne obleke so nosili in s kakšnimi igračami
so se igrali?
Veseli bi bili obiska kašne babice ali dedka, ki
nam bi bil pripravljen kaj zapeti, zaplesati ali povedati
pravljico ali dogodivščino iz časov, ko so bili še sami
otroci. Z veseljem bi si ogledali tudi kakšen predmet
iz tistih časov, npr. kolovrat, na katerem se je pičila
Trnuljčica, ribež, s katerim so prali oblačila, likalnik
na oglje ...
Nekaj pesmi, izštevank in običajev smo v tem mesecu že spoznali. V igralnici smo ob veselih pesmih
ličkali in luščili koruzo.

Praznovali smo že 4 rojstne dneve. Ob praznovanjih nas obišče dedek Lojze. Skupaj prepevamo, zaplešemo in se posladkamo s sadjem.

V tednu otroka smo imeli športni dan. Odpravili
smo se v gozd. Kostanjev res nismo našli, nabrali pa
smo želod, žir, gobe, mah in listje dreves.

Že naslednji dan pa so nam pridni očetje pekli kostanje na našem tradicionalnem kostanjevem pikniku
pred vrtcem v Selcah.

Vzgojiteljice so pripravile jesenske delavnice, kjer
so si otroci ob pomoči staršev izdelali zanimive izdelke.

Na nogometnem igrišču so potekale športne igre.
Otroci in starši so z veseljem sodelovali.

V tednu požarne varnosti smo se skupaj s Sončki
odpravili v gasilski dom v Voličini.
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Preizkusili smo se tudi v kuharskih sposobnostih.
Otroci vseh skupin našega vrtca, od najmlajših do
najstarejših, so ob pomoči vzgojiteljic spekli okusen
jabolčni »štrukl«. Bil je prav takšen kot so ga pekle
naše babice.

»Pri nas je reis luštno, če ne verjete pa prite gledat.«
Skupina Lunice

Klavdija Žabčič

Vrtec je obiskal jež
V našem vrtcu zelo radi ustvarjamo in ustvarjajo
radi tudi starši naših otrok. Zelo sta se izkazala Gašper
in mama Aleksandra. Izdelala sta čudovitega ježa iz
darov jeseni in ga podarila otrokom vrtca. Jež je bil
navdih za postavitev ježeve tržnice, na kateri smo se
sladkali otroci vseh skupin. Druženje smo zaključili s
pesmijo in plesom ob zvokih harmonike.

Lana Toplak

Enej Kramberger
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* Izleti po Sloveniji * Potovanja po Evropi * Avtobusni prevozi

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 *

Trg osvoboditve 7
2230 Lenart v Slovenskih goricah
Tel.: 02/729-13-48, faks: 02/720-73-52
http://www.lenart.si

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

PE TA LEZE
Kraigherjeva ul. 4
2230 Lenart

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

lesnik-zemljic@leze.si
www.leze.si
INFO: 02 720 55 48

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

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

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

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

Šolski trači
Kaj se dogaja na naši šoli ali natančneje v 9. razredu. Ste vedeli, da V. P. in N. K. plešeta skupaj na valeti?
Le kaj se tu plete? Prav tako bo morala T. Č. nositi
15-centimetrske pete, da bo dosegla višino soplesalca
M. Š. Bo tudi B. S. nosil pete ali bo zrastel toliko, da
bo dosegel višino T. B. To še bo zanimivo na letošnji
valeti! Nekatere punce veliko časa preživijo s telefoni
v roki, le kaj je tako pomembnega, kakšna ljubezenska
sporočila? Saj tudi fantje niso izjeme. Za primer lahko

damo S. T., ki se vede zelo skrivnostno, kadar prebira
sporočila na telefonu.
Kot pravi pregovor »Ljubezen, ljubezen, ta suče
svet«, tudi pri nas je tako.
XoXo, Gossip girl

Manuela Brunčič, 6. a

Lana Lašič, 6. a

Blaž Kurnik, 5. b

Oskar Šrimpf, 4. a

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 2012/13 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: Jasmina Krajnc, Tadeja
Bašl, Sara Vogrin, Sara Toplak, Nina Kocpek, Nina Kmetič, Dominik 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.

