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24. oktober 2014, letnik XVI
 št. 159, naklada 400 izvodovOŠ Voličina gostila prireditev

Društva pedagogov dr. Antona
Trstenjaka ob svetovnem dnevu učiteljev

V petek, 3. 10. 2014, ob 18.00 je OŠ Voličina skupaj z DP dr. Antona Trstenjaka pripravila prireditev ob 
svetovnem dnevu učiteljev. Društvo je najuspešnejšim učiteljem in vzgojiteljem podelilo priznanja za večle-
tno uspešno delo. Prireditev je glasbeno obogatila skupina Violinke in učenka OŠ Voličina, Eva Kurnik, ob 
spremljavi glasbenega pedagoga Aleksandra Šijanca. Slavnostni govornik je bil profesor dr. Ludvik Toplak. 
Med dobitnicami priznanj sta bili učiteljici OŠ Voličina Irena Fišer in Petra Cvikl Marušič. Društvo pedago-
gov jima je priznanje podelilo za dosežke na področju osnovnega šolstva pri razvoju in uvajanju novosti. 
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Naravoslovni dan v 2. razredu

V sredo, 1. 10. 2014, smo imeli učenci 2. razreda 
naravoslovni dan z naslovom Poklici. Zjutraj sta se 
nam v telovadnici predstavila plesalca plesne šole Pin-
gi. Zaplesala sta nam štiri plese. V učilnici pa nas je že 
čakal g. Aleš Arih, ki nam je pripovedoval o generalu 
Rudolfu Maistru. Pokazal nam je tudi kipe in slike, ki 
so v spomin na njega postavljeni v različnih sloven-
skih mestih. Po malici smo se tudi sami preizkusili kot 
slikarji. Vsak izmed nas je naslikal svojega generala 
Maistra. Prebrali smo zgodbo Deklica in general ter 
prisluhnili pesmi Završki fantje, ki jo je Maister po-
svetil Katrci. Imeli smo se lepo.

Učenci 2. razreda

TEK

V PETEK, 10. 10. 2014, JE V VOLIČINI PO-
TEKALO OSNOVNOŠOLSKO TEKMOVANJE V 
TEKU NA 60 METROV IN V KROSU ZA POKAL KS 
VOLIČINA. TEKLI SMO V ŠTIRIH STAROSTNIH 
SKUPINAH, LOČENIH NA DEKLETA IN FANTE. 
S PRIJATELJI SMO SPADALI V KATEGORIJO U-8. 
TEKLI SMO NA 60 METROV IN V KROSU NA 200 
METROV. TEKMOVANJE SE JE ZAČELO OB 16.00. 
ZBRALI SMO SE PRI IGRALIH TER SE OGRELI. V 
TEKU NA 60 METROV SEM DOSEGEL 2. MESTO, 
V KROSU PA 1. MESTO. PO KONČANEM TEKU 
SMO ZA NAGRADO DOBILI SLADOLED. PO 

SLADOLEDU JE SLEDILA PODELITEV MEDALJ. 
PO PODELITVI SEM SE ŠE MALO DRUŽIL S PRI-
JATELJI IN Z NJIMI IGRALI NOGOMET.

AMADEJ PLOJ, 2. A

V SADOVNJAKU

V PONEDELJEK, 13. 10. 2014, SMO SI PRI LOR-
BERJEVIH OGLEDALI SADOVNJAK. SPOZNALI 
SMO DVE VRSTI JABOLK, JONAGOLD IN IDA-
RED. MENI SO OKUSNEJŠE JONAGOLD, KER SO 
BOLJ SOČNE. TUDI V NAŠEM DOMAČEM SA-
DOVNJAKU RASTEJO JABOLKA IN HRUŠKE.

AJDA KRANVOGEL STRMČNIK, 2. A

Sprejem prvošolcev v šolsko
skupnost

V petek, 10. 10. 2014, smo devetošolci sprejeli pr-
vošolce v šolsko skupnost. Ves program je popestril 
otroški pevski zbor. Prvošolci so si izbrali svoje varu-
he, se podpisali na zastavo in dobili priznanja z bralno 
sovico, ki smo jo izdelali. Devetošolci smo obljubili, 
da se bomo z njimi srečevali, se zabavali in če bo treba 
tudi pomagali. 

Nina Kmetič, 9. a
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Vseživljenjsko učenje in medge-
neracijsko druženje učencev šole

Od srede, 1. 10. 2014, do petka, 3. 10. 2014, smo 
na šoli izvedli 3-dnevni program Vseživljenjskega 
učenja in medgeneracijskega sodelovanja. Učenci šole 
so skupaj z učitelji obiskali podjetji Klasmetal in Klju-
čavničarstvo Lorber iz Voličine ter Žagarstvo Vogrin 
iz Dolgih Njiv. V okviru športnega dne so tekmovali v 
suhem biatlonu ter opravili pohod na Zavrh in v Dol-
ge Njive. Učence I. VIO je v sredo obiskal g. Aleš Arih. 
Učenci II. in III. VIO so o pomenu Maistra prisluh-
nili na Zavrhu. Ljudskemu petju in dvema skečema 
članov KTD Selce so učenci prisluhnili v Kulturnem 
domu v Voličini. Izdelali so pa tudi več kot štirideset 
hotelov za žuželke.

Ravnatelj

Teden otroka

Učenci OŠ Voličina smo se v tednu medgeneracij-
skega druženja odpravili ogledat delovanje žagarstva 
Vogrin. Videli smo veliko vrst žag. Gospod Igor nam 
je pokazal, kako se prereže debelo deblo oreha, to je 
bilo zelo zanimivo.

Po ogledu smo se namalcali in se odpravili nazaj v 
Voličino. Na igrišču smo tekmovali v suhem biatlonu. 
Na koncu nam je učiteljica podelila priznanja. Ta dan 
nam bo ostal v velikem spominu, saj smo se zelo zaba-
vali in se imeli lepo.

Tamara Kurnik, 7. b

Pohod na Zavrh

V sredo, 1. 10. 2014, smo učenci OŠ Voličina imeli 
poseben dan. Potem ko so nas zjutraj učitelji razdelili 
v skupine, smo vzeli malico in šli na pot.

Najprej smo se peš odpravili na Zavrh do Maistro-
vega stolpa, kjer smo imeli malico. Potem smo šli v 
kulturni dom, kjer nam je g. Aleš Arih povedal veliko 
zanimivih podatkov o generalu Rudolfu Maistru. Če 
bi imeli več časa, bi nam predstavili še celotno spo-
minsko sobo, a ker nas je ta preganjal, smo si jo lahko 
ogledali le na hitro. 

Spet smo pešačili, tokrat nazaj v Voličino, kjer nas 
je čakal še ogled dveh podjetij – Klasmetal in Ključav-
ničarstvo Lorber. V obeh podjetjih so nam predstavili 
proizvodnjo, kakšni so pogoji zaposlitve ... Spet smo 
izvedeli veliko zanimivih podatkov. 

Tina Perko, 8. a

Obisk Žagarstva Vogrin v Dolgih Njivah Suhi biatlon Skeč članov KTD Selce

Izdelovanje hotela za žuželkeSpominska soba generala Rudolfa MaistraPohod na Zavrh
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OBISK PRI BOTRI

V NEDELJO SEM BILA NA OBISKU PRI BOTRI. 
TAM SEM SE ZELO ZABAVALA IN VELIKO IGRA-
LA. POPOLDAN SMO ŠLI NABIRAT JABOLKA, 
DA SMO SI LAHKO SPEKLI JABOLČNI ZAVITEK 
TER SKUHALI KOMPOT. OBOJE JE BILO ZELO 
SLASTNO. OTROCI SMO NAREDILI NAJBOLJŠI 
ZAVITEK.

ŠPELA GAVEZ, 2. A

Čarovnica

Nekoč je živela čarovnica. To je bila zelo zlobna. 
Ime ji je bilo Zloba.

Otrokom je pričarala grde sanje. Šiviljam je razre-
zala obleke. Pekom je zažgala kruh. Učencem je po-
mešala ocene. Zidarjem je razbila opeke. Ljudem je 
bilo tega dovolj, zato so sklenili, da se ji bodo mašče-
vali. Odločili so se, da ji bodo zlomili metlo. Čarov-
nica je bila žalostna. Ljudem se je opravičila in nikoli 
več jih ni preganjala.

Ljudje so ji kupili novo metlo.
Ambrož Rukav, 3. a

Če dedek ne zna pripovedovati 
pravljic

Deček je pritekel z igrišča, bil je zelo zadihan. De-
dek ga je vprašal, zakaj je tako zadihan. Odgovoril mu 
je, da so igrali nogomet in da so zmagali.

Deček ga je vprašal, če mu lahko pripoveduje pra-
vljico Janko in Metka? Dedek je rekel, da bo poskusil. 

Dedek: Nekoč sta živela Janko in Liza.
Deček: Metka ne pa Liza!
Dedek: Imaš prav, živela sta z očetom, mama jima 

je umrla, zato se je oče poročil s prijazno mačeho.
Deček: Ne, z zlobno mačeho.
Dedek: Ja, vem, da ju ni imela rada, ampak je 

vseeno šla z njimi v gozd. Oče je rekel, naj ostaneta 
z njim.

Deček: Ne, z mačeho!
Dedek: Tako so hodili, mačeha je trosila Smarties 

bombone. Prišli so v temino gozda. Vse je bilo strah, 
tudi mačeho. Janko je rekel, da pride čez pet minut 
po njiju.

Deček: Ne, vse si zamešal dedek. Mačeha ni trosila 
bombončkov! Ampak je Janko trosil drobtinice in v 
gozdu sta ostala Janko in Metka!

Dedek: Janko in Metka sta prišla srečno domov, 
mačeha pa se je izgubila.

Deček: Dedek, res si nisi zapomnil te zgodbe. Am-
pak hvala, ker si mi jo pripovedoval.

Dedek je spet lahko gledal televizijo.
Primož Petko, 4. a

Vnukinja: Dedek, mi poveš pravljico? 
Dedek: Nimam časa.
Vnukinja: Ampak dedek jutri rabim za domačo 

nalogo pravljico o treh prašičkih.
Dedek: Prav, naj ti bo. Nekoč pred davnimi me-

tulji.
Vnukinja: Kakšnimi metulji, pred davnimi časi.
Dedek: So živele tri krave.
Vnukinja: Ne, trije prašički.

Ambrož Rukav, 3. a Lara Hercog, 3. a
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Dedek: Ta del najbolje znam. Zamislili so si, da si 
bodo naredili hiške. Potem je prišel medved.

Vnukinja: Prišel je volk, ki jih je prestrašil. 
Dedek: Vsi so se skrili. Nato je podrl prvi dve hi-

ški, tretje pa ni mogel. Zagledal je dimnik in v istem 
trenutku je začel plezati. Ko so prašički to videli, so 
zakurili ogenj in volk se ni mogel splaziti skozi di-
mnik. Bili so vsi srečni.

Vnukinja: Vsaj nekaj si povedal pravilno.
Vanesa Živko, 4. a

Kala

Dedi ima psico Kalo.
Kala živi na kmetiji. Zelo rada se objema, igra, 

skače in spi. Ko pridem k dediju, zelo glasno laja. Ve-
likokrat hodi za menoj, Tijano in babico. Večkrat gre 
tudi v senco. Kala je težka petintrideset kilogramov. 
Ima zelo mehko dlako črne in rjave barve. Če babice 
in dedka ni, na ostale živali pazi Kala. Prijazna je tudi 
do mladih muck.

Močno jo imam rad. Komaj čakam, da jo spet vi-
dim. Upam, da se me bo razveselila.

Mihael Šnofl, 3. a

Nesrečen par

Nekoč pred davnimi časi sta živeli dve kraljevi 
družini, ki sta bili v sovraštvu že sedem let. Prva dru-
žina je imela tri sinove, druga družina pa tri hčere. 
Živeli so v dolini za in pred slapom. Nekega dne sta 
najmlajši sin in najmlajša hčerka odšla nabirat ču-
dežne rastline. Ko sta se srečala, sta se nekaj časa le 
gledala. Nato se je med njima zaiskrila iskrica. Usedla 
sta se in pogovarjala. Ko je minilo že dolgo časa, sta 
vstala, pobrala čudežne rastline in se odpravila vsak 
proti svojemu domu. 

Dan zatem sta se želela spet videti. Najmlajša hči je 
očetu rekla, da gre na sprehod v gozd; najmlajši sin pa 
je rekel, da gre nabirat rože za mamo. Oba kralja sta 

privolila. In tako sta se zopet srečala v gozdu. 
Dekle je na poti do kraja srečanja našlo ranjenega 

goloba. Pomagala sta mu in po nekaj dnevih je okre-
val. Takrat jima je golob obljubil zvestobo. Vsak dan 
ju je obiskoval. Nekega dne je dekle napisalo pismo in 
ga dalo golobu. Mlada zaljubljenca sta si začela dopi-
sovati preko goloba. To sta opazila tudi kralja, ki pa 
nista vedela, zakaj točno se gre. 

Oče hčere je postavil golobu past. Ko se je le-ta 
ujel vanjo je služabnik pismo prestregel in ga odnesel 
kralju. Kralj ob branju ni mogel verjeti svojim očem. 
Ko ga je prebral, je ves jezen odšel v hčerino sobo. 
Verjetno veste, kaj je sledilo. Kralj ji je naložil zelo 
kruto kazen: posadil jo je na konja in oddirjala sta v 
osamljeni stolp sredi gozda. Stolp brez vrat. Svojo naj-
mlajšo hčer je zaprl vanj. Pozneje ji je služabnik prine-
sel nekaj hrane, oblačila in sporočilo očeta in matere:

Draga hči,
žal nama je, ker te morama tako kruto kaznovati, 

ampak ne gre drugače. Sama veš, da je ljubezen z so-
vražnikom prepovedana. V stolpu, ki ga varuje strašni 
zmaj, boš zelo obžalovala, da si kaj takega sploh po-
skušala. Upava, da te bo to izučilo. Še vedno te imava 
rada. 

Tvoj kralj in kraljica

Minilo je precej časa, mlada kraljična je odrasla. 
Tudi kraljevič sosednjega kraljestva je odrasel, am-
pak staršema ni nikoli povedal o svoji ljubezni. Kajti 
kraljevič je nekoč med lovom odkril skrivnostni stolp 
sredi gozda in ob oknu zagledal svojo ljubljeno. Dolgo 
časa je načrtoval, kako bi prišel v stolp mimo hudob-
nega zmaja. Nekoč mu je za past poslal par ovac. Ko 
je zmaj zapustil stražo stolpa in začel loviti ovce, je 
kraljevič hitro prislonil lestev, ki si jo je prinesel za ta 
namen, splezal do okna in rešil kraljično.

Kraljevič je izbranko odpeljal na svoj grad, jo 
predstavil očetu in mu povedal, kakšna kruta kazen jo 
je doletela zaradi njune ljubezni. Kralju se je zasmilila, 
poklical je njenega očeta na pogovor. 

Kraljičin oče je uvidel svojo veliko napako, poke-

Tijana Györköš, 3. aNeža Štruc, 1. a
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sal se je, spoprijateljil s sosednjim kraljestvom in mla-
dima priredil veličastno gostijo.

Ajla Ana Egghart, 6. a

Martin Krpan

Pripoved govori o Martinu Krpanu, možu, ki je 
tovoril angleško sol na svoji kobilici. Tovorjenje soli 
pa je bilo strogo prepovedano. Krpan pa jo je vseeno 
prevažal, ker je bil tako močan in se ga je vsak bal, 
zato pa ni imel težav.

Nekega dne prijaha s kočijo cesar, ki je ves osupel, 
ko Martin z dvigom rok umakne svojo kobilico s ceste 
v sneg. Po enem letu se na dvoru pojavi Brdavs, straha 
vzbujajoč velikan, ki je pobijal ljudi, med drugim tudi 
cesarjevega sina in nihče se ni zmogel kosati z njim. 
Potem se kočijaž spomni Krpana in njegove kobilice. 
Cesar pošlje sle po Krpana, ko prispe na dvor, zač-
ne izdelovati svoje orožje, kajti drugo je kar zdrobil 
v roki. Z novim orožjem in svojo kobilico premaga 
Brdavsa in reši Dunaj. Cesar, ki je Krpanu zelo hvale-
žen, mu obljubi vse. Martin pa le prosi za dovoljenje 
za prevažanje soli, ki pa ga tudi dobi. Cesarju je dejal, 
da če še kdaj potrebuje pomoč, ga lahko poišče ... In 
tako je odjahal domov na svoji kobilici. 

Katarina Leš, 7. a

Po mnogih letih Ojstrovrhar
obišče nuno Rozamundo

Ta pripoved govori o tem, da se po mnogih letih 
spet srečata Rozamunda in Ojstrovrhar. Nekoč sta 
bila zaročena, a je Ojstrovrhar spoznal drugo dekle 
z imenom Lejla. Poročil se je z njo. Ampak Lejla je 
zbolela in nesrečno umrla. Ojstrovrhar je postal zelo 
osamljen, zato se je odločil, da si poišče novo ženo, 
a mu nobena ni bila všeč. Naposled se je spomnil na 
Rozamundo in se je odločil, da jo poišče. Pot ga je vo-
dila v samostan. 

Ojstrovrhar je na belem konju prispel v samostan, 
kjer je bivala Rozamunda. Tokrat je potrkal na vrata in 
odprla mu je mlada nuna. Odvedla ga je k Rozamundi. 
Ta ga je lepo sprejela: »Dober dan, Ojstrovrhar. Oh, le 
kaj te je prineslo sem v tej mrzli zimi?« Bila je namreč 
zima. Vse je bilo prekrito s snegom in drevesa so bila 
gola. Čeprav je bila Rozamunda že malo v letih, je še 
vedno sijala od lepote. Ojstrovrhar, očaran in znova 
zaljubljen, ji je najhitreje odgovoril: »Rozamunda, de-
kle vseh rož, znova sem zaljubljen vate in te prosim, 
oženi se z mano. Res nisva več tako mlada, kakor sva 
bila včasih, a najin čas še ni mimo.« Rozamunda ga 
pošlje v najlepšo sobano samostana in ga pusti tam 
čakati deset dni. Deseti dan ga pokliče k sebi in mu 
reče: »Praviš, da sem dekle vseh rož. Če res tako misliš 
in si vreden moje ljubezni, pojdi in mi v desetih dneh 
– prav toliko dni kot sem te pustila čakati – prinesi 
rožo. Če ti uspe, izstopim iz samostana in postala bom 
tvoja žena.« »Oh, Rozamunda, kako naj mi to uspe? 
Zunaj je vendar zima in vse rože počivajo spodaj pod 
zemljo,« ji odgovori Ojstrovrhar. Rozamunda ga še 
zadnjič pogleda in reče: »Za vsako vprašanje obstaja 
odgovor, za vsako nalogo obstaja rešitev.« Ojstrovrhar 
se za tri dni zapre v knjižnico. Tam išče in bere. Na-
posled se odpravi na pot. Potuje še tri dni, dokler ne 
prispe do vrta, kjer ne poznajo zime. Tam išče in išče, 
dokler ne najde najlepše rože na vrtu. Ko se vrne v 
samostan, ugotovi, da je prepozen. Vrnil se je enajsti 
dan. A vseeno se odloči rožo odnesti Rozamundi. Ta 
jo sprejme in reče: »Ojstrovrhar, vidim, da si se potru-
dil in da ti je mar zame. Res je, da si se vrnil prepozno, 
a prinesel si mi najlepšo rožo iz vrta.« Nato je izstopila 
iz samostana in se poročila z Ojstrovrhajrem.

Ljubezen je to, do ti je nekdo tako všeč, da bi za 
njega naredil vse (npr. kot je Ojstrovrhar prinesel in 
poiskal rožo za Rozamundo). Lahko ljubimo še kaj 
drugega kot osebe. Ljubljeni smo takrat, ko nas ima 
nekdo rad (npr. starševska ljubezen).

Larissa Vogrin, 8. a

Luka Kukovec, 5. aOskar Šrimpf, 6. a
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Danska

Danska je najmanjša in najstarejša nordijska drža-
va, ki se nahaja v Skandinaviji, v severni Evropi. Veli-
ka je 43.000 km2 in ima 6,5 milijona prebivalcev.

Danska zastava je rdeče barve z belim križem. De-
narna vrednost na Danskem je danska krona.

Danska je izrazito položna dežela, njen najvišji vrh 
je Ejer Bavnehoj (173 m). Danska meji na dve državi, 
to sta Nemčija in Švedska. Njeno glavno mesto je Ko-
penhagen s 570.560 prebivalci. Njena najdaljša reka je 
Gudena, ki je dolga 10 km.

Danska ima okoli 470 manjših otokov ter veliko 
polotokov. Ker je sama država tudi na polotoku, ni 
nobeno mesto od morja oddaljeno več kot 50 km. 
Eden izmed teh otokov je tudi manjši otok Mon, ki je 
turistična znamenitost Danske. 

Danska ima veliko spomenikov, med njimi tudi 
spomenik pisatelja Hansa Kristjana Andersena, pisa-
teljice Karen Blixsen in oblikovalca Arna Jacopsena. 
Ker Danska leži na severu Evrope, jo obliva Severno 
morje, zato sta tam zelo pomembna ribištvo in po-
morstvo. Danska ni dežela velikih naravnih značil-
nosti, saj nima visokih hribov, dolgih rek in velikih 
gozdov.

Danska je ena izmed gospodarsko najrazvitejših 
držav na svetu. Zaradi milega podnebja in ilovnatih 
tal so na Danskem ugodne možnosti za kmetijstvo. 
Zraven kmetijstva se ukvarjajo tudi z industrijo in 
turizmom. Glavna kulturna znamenitost je kip male 
morske deklice iz pravljice Hansa Kristjana Anderse-
na.

Na Danskem je tudi največji akvarij v Evropi, ime-
novan Den Bla Planet oziroma Modri planet.

Nuša Kurnik, 7. b

Kopenhagen – glavno mesto Danske Peščene plaže
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Spomenik pisatelja Hansa Kristjana Andersena Kip male morske deklice

ht
tp

://
go

o.
gl

/6
X

kk
P0

Vetrne elektrarne na Danskem
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Snežinke

Spočiti, polni delovnega elana in pripravljeni na 
nove dogodivščine, smo se napotili novemu šolskemu 
letu naproti. Stari znanci in novi obrazi, združeni, se-
stavljamo skupino Snežinke. V tem šolskem letu nas 
je 5 fantov in 6 punc. Za nas skrbita Karmen in Ve-
sna. Letos imamo v skupini še nekoga. Z nami bo delil 
svoje znanje, nas zabaval, učil, z nami plesal, prepeval 
deževnikar Tine. Mesec september se je poslovil, mi 
pa smo se že dobro spoznali in sprejeli dnevno rutino 
vrtca. Naš deževnikar Tine nam je predstavil jesen v 
vsej svoji barvi. Naučili smo se novo pesmico, dekla-
macijo o rdečem jabolku, dele telesa ter spoznali, kdo 
sem jaz. Spoznali smo jesenske plodove, z njimi sli-

kali in poslušali pravljice o jeseni. Sedaj smo v tednu 
otroka, katerega moto je Za razigrano in ustvarjalno 
otroštvo. Obiskal nas je gospod policist, ki nam je 
povedal, kdo policist je, kaj počne in kako policista 
prepoznamo. Pokazal nam je pištolo, lisice, delovno 
obleko ter svoje prevozno sredstvo, avto, v katerem je 
vklopil sireno. Ogledali smo si lutkovno predstavo, ki 
so nam jo odigrale vzgojiteljice. Odpravili smo se v 
gasilski dom pogledat, kje počivajo gasilski avtomobi-
li in slišali gasilsko sireno. Gasilci so dovolili, da tudi 
mi gasimo z vodo. Sončne žarke, toplo vreme, ki smo 
ga med poletnimi meseci pogrešali, kar najbolj izkori-
stimo. Igramo se na igralih vrtca ali pa se odpravimo 
na sprehod po bližnjem naselju.

Do prihodnjič vas pozdravljamo Snežinke.
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EclipseCrossword.com

Vodoravno
2. Sadno drevo ali njegov modri jajčasti koščičasti sad
4. Jesenski užiten plod v ježici
7. Koščičasti sad, ki ga uporabljamo tudi za potico
10. V ozračju nizko nad zemljo zgoščeni vodni hlapi, ki povzročajo slabo vidljivost
13. Iz njih pridelamo olje
14. Vrgel je puško v ...
16. Majhna gozdna žival s kratkimi nogami in z bodicami po zgornjem delu telesa
17. Čas konec oktobra, ko ni pouka

Navpično
1. Iz jagod sestavljen sad vinske trte
3. Jeseni odpada iz dreves
5. Slovenski izraz za praznik »Halloween«
6. Sad jablane
8. Pečkati sad stožčaste oblike
9. Praznik, ki ga obeležujemo v noči iz 31. oktobra na 1. november
11. Rastlina brez listnega zelenila, navadno s klobukom in betom
12. Del rastline, zlasti iglavcev, ki vsebuje seme
15. Plod hrasta

Joshua Noa Simonič, 6. a

Jesenska križanka



PODJETJE ZA INŽENIRING d.d., 1000 Ljubljana, Parmova 53

Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

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

GSM: 041 515 537

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja

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

info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si

Tel.: 041/687-765
Tel.: 041/337-919 

Faks: 02/729-26-67

MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.

Jurovska cesta 7
2230 LENART

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

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

Pot v Dobravo 6
2235 Sv. Trojica

GSM: 031 722 618

Sp. Voličina 80
tel.: 041 558 853

Naročite se na www.junior.si!

LEŠNIK & ZEMLJIČ d.o.o.
Turistična agencija LEZE
Mariborska cesta 16
2235 Sv. Trojica

lesnik-zemljic@leze.si 
www.leze.si
tel.: 02 720 55 48
GSM: 030 300 138

tlakovanje, nizke gradnje, trgovina, d.o.o.

www.tlakovanje.com

GSM: 041 359 618

Spodnja Voličina 97k, 2232 Voličina

GSM: 041 473 951
E-pošta: info@pcmobil.si

PCMobil, servis računalniške opreme in storitve
Igor Kmetič s.p.

Selce 23a, 2232 Voličina

web: www.pcmobil.si
- računalniški servis na domu in v pisarni

- prodaja računalnikov in računalniške opreme
- izdelava in oblikovanje spletnih strani, 

vizitk in spletnih trgovin po ugodnih cenah

- instalacije računalniških omrežij, videonadzora,
- programiranje  -registracija in gostovanje domen

alarma, antenski sistemi in elektroinstalacije
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Tina Pliberšek, 7. a Nik Diego Damiš, 3. a

Nika Pšajd, 3. a Mitja Klobasa, 8. a

Osnovna šola Voličina je ena izmed 61 osnovnih v Republiki Sloveniji, ki je bila uspešna na javnem razpisu MIZŠ za vključitev osnovnih šol v po-
stopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole v šolskem letu 2014/2015, zato imajo učenci 2. razreda zraven vseh ostalih predmetov 
tudi 2 uri angleškega jezika na teden. Večkrat smo že poudarili, da je OŠ Voličina zaradi zbranih sredstev sponzorjev in staršev donatorjev bogata 
z didaktičnimi pripomočki in učili ter da ima v šolski knjižnici pestro izbiro knjig. Prav tako je zaradi vaših darovanih sredstev šola sodobno IKT 
opremljena, saj so vseh učilnicah nameščene i-table Smart Board 680. Zaposleni se bomo še naprej trudili, da bosta vrtec in šola v Voličini strokovno 
rastla in da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Zaposleni si bomo še naprej prizadevali, da nam boste starši, na skupni poti vzgoje in 
izobraževanje vaših otrok in učencev, zaupali. Mesečno izdajanje šolskega glasila Šolarček je posebnost šole, zato se bomo v sodelovanju s podjetji in 
vami, starši, še naprej trudili z zbiranjem sredstev v šolskem skladu in izdajanjem Šolarčka. Ravnatelj mag. Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila 
sodelujemo: Nina Kocpek, Karolina Rojko, Sara Toplak, Nina Kmetič, Dominik Petko, Manuela Brunčič, Tina Perko, Katarina Leš, mentorica in 
lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mese-
cu. V šolskem letu izide 10 številk. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oz. šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, 
častni občani Občine Lenart (Alojz Peserl, dr. Elizabeta Muršak, msgr. dr. Franc Kramberger, mariborski nadškof, in Bogdan Šavli), vsi sponzorji, 
Občina Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


