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Voščilo

Cenjeni bralci Šolarčka in prijatelji šole v Voličini, 
leto 2014 se počasi izteka. Upamo, da je bilo tudi za 
vas uspešno, da ste dosegli cilje, ki ste si jih zastavili. 
Pogosto se dogaja, da si ob prehodu iz enega leta v 
drugo prisegamo in obljubimo, da se bomo poboljšali, 
da bomo naredili to in ono, da se bomo bolj potrudili, 
več in bolj zavzeto učili ter končali šolo, da bomo več 
naredili za sožitje in bolj prijetno sobivanje v naših 
družinah, da bomo bolj zdravo živeli in da bomo z 
veliko »žlico« prinašali dobro voljo, spoštovanje, is-
krenost v »lonec« naših medsebojnih odnosov itd. 

Dobri medsebojni odnosi med ljudmi niso samo-
umevni, tudi mir med nami ne, zato se moramo vsi 
skupaj truditi in prispevati vsak svoj delež, da nam bo 
skupaj lepše in boljše. 

V letu, ki je pred nami, vam želimo, da naredite 
kaj za svoje zdravje, da se potrudite in soustvarite 
dobre medsebojne odnose pri vas doma. Želimo, da 
pozitivno energijo prenašate na vaša delovna mesta, 
med sodelavce. Priporočamo vam, da se ne »sekirate« 
na zalogo in da skušate te razvade odvaditi vse ljudi, 
s katerimi prihajate v stik. V prazničnem decembru 
pričakujte tri dobre može; Miklavža, božička in dedka 
Mraza. Ne sprašujte se, ali obstajajo. Pomembno je, 
da v njih verjamete. Ni pomembno, koliko so prinesli, 
pomembno je, da so vas letos spet obiskali. Pomaran-
ča, nove rokavice, nogavice, čokolada ali kakšna dru-
ga malenkost, ki ste jo našli, je pozornost nekoga, ki 
vam preko dobrih mož sporoča, da vas ima rad.

V letu 2015 vam želimo veliko ljubezni, sreče, 
miru in zdravja.

Otroci, učenci in delavci Osnovne šole Voličina

Tradicionalni slovenski zajtrk in 
obisk čebelarja

V petek, 21. 11. 2014, je po šolah in vrtcih ponov-
no potekal projekt, ki želi približati pomen in predno-
sti lokalno pridelane hrane ter pomen zajtrka. Učenci 
so se nanj pripravili tudi tako, da so se v četrtek srečali 

z lokalnim čebelarjem, g. Alešem. Čebelar je otrokom 
s pomočjo materiala, ki ga je prinesel s seboj, na za-
nimiv način predstavil življenje čebel, njihovo delo, 
med in še marsikaj. Druženje s čebelarjem je prehitro 
minilo. 

Učiteljice 1.VIO

Posadili smo drevo prijateljstva

Člani DBE Voličina (Socialno varstveni zavod 
Hrastovec) in učenci 1. a smo skupaj posadili drevo 
prijateljstva. V bivalni enoti v Voličini so nas lepo 
sprejeli in se nas zelo razveselili. S skupnimi močmi 
smo posadili lep rdeč javor. S tem smo se priključi-
li dejavnostim, ki potekajo v okviru ENO projekta. 
Projekt se izvaja v več državah širom sveta, vanj je 
vključena tudi naša šola. Pred odhodom v šolo smo 
se okrepčali in podarili dva hotela za žuželke. Hote-
lov so se zelo razveselili, saj jih bodo lahko postavili 
v svojem zeliščnem vrtu. Dogovorili smo se, da bomo 
za drevo lepo skrbeli.

Članom DBE iz Voličine in zaposlenim hvala, da 
se smemo družiti z vami in da nas vselej tako prijazno 
sprejmete.

Učenci 1. a

Državno tekmovanje iz znanja o 
sladkorni bolezni

V soboto, 22. 11., je potekalo že 16. državno tek-
movanje v znanju o sladkorni bolezni. Društvo Dia-
betikov Slovenije hoče z vsakoletnim tekmovanjem 
razširiti ozaveščenost o diabetesu med mladimi.

Tekmovanje je letos potekalo na treh lokacijah. V 
Ljubljani, Ajdovščini in Velenju, kjer smo se tekmo-
vanja udeležili tudi trije učenci OŠ Voličina, Larissa 
Vogrin, Dominik Petko in Nina Kocpek. Ob priho-
du na šolski center v Velenju so nas toplo pozdravili 
ravnatelj in predstavniki društva Diabetikov Slovenije 
ter nam povedali svoje izkušnje s sladkorno boleznijo. 
Uvodnemu delu je sledilo tekmovanje. Vprašalnik je 
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bil sestavljen iz štiridesetih vprašanj o sladkorni bole-
zni in prehrani diabetika. 

Kljub težkim vprašanjem smo se vsi dobro uvrsti-
li. Larissa in Dominik sta osvojila bronasto priznanje, 
sama pa srebrno. Rezultati so prav tako objavljeni na 
spletni strani zveze društev Diabetikov Slovenije. 

Nina Kocpek, 9. b

Gostovanja šolske gledališke
skupine

V začetku novembra se je šolska gledališka skupi-
na z igro Vinka Möderndorferja Nenavadna poroka 
predstavila v kulturnem domu v Lenartu. V petek, 28. 
novembra, pa je z isto igro gostovala še pri učencih 
osnovne šole v Benediktu in Sveti Ani. 

Vsem igralcem – Katarini Leš, Dominiku Petku, 
Tini Pliberšek, Tini Perko, Larissi Vogrin, Ani Valen-
ta, Luki Strmšku, Evi Kurnik, Ajli Ani Egghart, Nini 
Ulbl in Niki Zajšek, iskrene čestitke za dobro odigra-
no predstavo. 

Mentorica 

Ogled plesnega tekmovanja

V soboto, 6. decembra, smo se učenci OŠ Voliči-
na odpravili v Tehnični center Maribor, kjer smo si 
ogledali plesno tekmovanje. Iz Voličine smo se od-
pravili v dveh skupinah. Zadnji avtobus je v Maribor 
prispel okoli desete ure. Ko smo hodili proti Strojni 
šoli Maribor, smo lahko videli prihajajoče tekmovalce 
in tekmovalke. Po nekaj minutah čakanja smo prispeli 
v športno dvorano, kjer smo zasedli svoja mesta na 
tribunah. Sredi velike dvorane se je razprostiralo ple-
sišče. Pod tribunami smo lahko videli pripravljajoče 
se plesalce in plesalke, ki so se raztegovali, ogrevali 
in pripravljali. Ko se je tekmovanje pričelo, so plesni 
pari v več skupinah plesali veliko različnih plesov, kot 
so na primer angleški valček, počasni valček, tango, 
rumbo, sambo in še več drugih. Na plesalkah so zelo 
izstopale prelepe obleke, ki so si bile med seboj zelo 
različne. Tekmovali so pari iz več držav, iz Slovenije, 

Romunije, Rusije in drugih. S plesno točko so nasto-
pili tudi plesalci Plesne dimenzije, ki so tudi učenci 
OŠ Voličina. Spremljanje tekmovanja je bilo karseda 
zanimivo. Približno ob pol dveh smo prispeli v Voliči-
no, od koder smo se s straši ali z avtobusom odpravili 
domov.

Sara Toplak, 9. a

Karierni sejem

V torek, 9. 12. 2014, je naša šole organizirala ka-
rierni sejem za učence od 6. do 9. razreda. Na kari-
ernem sejmu so se znašle skoraj vse šole podravske 
regije. Te šole so učencem pripravile programe in po-
klice, seveda so lahko učenci s starši postavili vpraša-
nja. Kariernega sejma so se udeležile naslednje šole: 
Prva gimnazija, Druga gimnazija, Tretja gimnazija, 
Škofijska gimnazija, Gimnazija in srednja kemijska 
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šola Ruše, Gimnazija Ptuj, Srednja strojna šola Mari-
bor, SERŠ Maribor, Elektro in računalniška šola Ptuj, 
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Srednja 
ekonomska šola Maribor, Srednja prometna šola Ma-
ribor, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Mari-
bor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Sre-
dnja trgovska šola Maribor, Biotehniška šola Maribor, 
Biotehniška šola Ptuj, Srednja lesarska šola Maribor, 
Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor. 

Nina Kmetič, 9. a

Mačja šola

Učenci 3. a razreda, Mihael, Ambrož, Ana, Tija-
na in Gaja, so nas pod vodstvom g. Borisa Györköša, 
4. 12. 2014, popeljali s svojo novo predstavo v Mačjo 
šolo. V šoli smo spoznali, da so sive miši z dolgim re-
pom njihovi največji sovražniki in da so njihovi očetje 
vedno na službenem potovanju. Že drugo leto zapo-
red nas razveseljujejo s svojimi živalskimi zgodbami. 
Tako se je tudi v našem razredu začel veseli decem-
ber. 

Učenci 3. a

AKTUALNO / LIT. STRANI

Miklavž

Po svetu gre Miklavž
in se vleče kot polž.
Oblečen je v suknjo,
ki ima majhno luknjo.

Če parklji mu nagajajo,
otroci zelo nagajajo.
Miklavž vsem otrokom podari darila
in upa,
da se ne bo kakšna vrečka izgubila.

Miklavž nikogar ne izpusti,
zato vsakega otroka obdari.
Doma spije skodelico čaja
in zaspi do toplega maja.

Mihael Šnofl, 3. a

Božič

Bliža se božični čas,
ko božiček pride v vas.

Prinesel bo igrače
in bratu nove hlače,
mami novo krilo,
dedku pa zdravilo.

Ko bom zjutraj vstal,
se bom z igračami igral.

Brat si hlače bo oblekel
in takoj k sosedu stekel.

Z novim krilom iz blaga,
mama se okrog baha.

Dedkovo zdravilo že deluje,
saj v teku spet zmaguje.

Niklas Polič, 3. a

Božič

Božič je lep čas leta,
takrat prideta na obisk stric in teta.
Božična smreka je okrašena,
enaka ji ni nobena.

Božiček obdaruje otroke vse,
včasih tudi odrasle.
Za vernike pa se je Jezus rodil
ter jim upanje vlil.

V glavnem so veseli vsi,
zato se takrat nihče ne žalosti.
Takrat se čarovnija razkrije,
zaradi mraza pa se v odeje ovije.

Ajla Ana Egghart, 6. a
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Prišel je božič 

Prejšnji četrtek se mi je zgodilo nekaj zelo, zelo 
groznega. Bil je 25. december, torej božič. Zbudil sem 
se sredi noči, ki se je že približevala koncu. Ampak jaz 
sem bil preveč radoveden, zato sem že vstal. V temi 
pravzaprav nisem nič videl, videl sem le jelko, ki se je 
bleščala v dnevni sobi. Prvo, na kaj sem pomislil, so 
bila darila in odločil sem se, da bom eno odprl. Ven-
dar v tistem trenutku se mi je približal nekdo v črni 
postavi. Že sem se ustrašil, ampak na srečo je bila le 
moja mama. Skril sem se za zaveso, da me ne bi opazi-
la in nato je odšla. Ko sem zaveso že razgrnil, se mi je 
iz hodnika približevala še ena oseba, bila ni podobna 
ničemer, zato sem sklenil, da jo grem pogledat. Senca 
je postajala vse večja in večja, dokler ni zrastla. Najprej 
sem pomislil, da je moj oče, vendar senca se je dvi-
gnila. Za mano je planila še ena oseba in nisem imel 
nobenega načrta, kaj naj zdaj naredim. V glavi sem 
imel le eno – vzeti bejzboljsko palico. Hitro sem stekel 
k omari, da bi ven pograbil to palico, a prehitela me 
je še ena oseba. Obkoljen sem bil že s tremi sencami. 
Nenadoma pa je ena iztegnila roko, ki je držala svečo. 
Nisem vedel, kaj naj naredim. Bilo je že skoraj jutro, 
vendar je bila še tema. Nato pa sem se spomnil, stal 
sem naravnost za stikalom in pritisnil sem nanj. Sence 
pa so se odkrile. Vam povem, te sence so bile moj oče, 
mama in moj brat. Vse tri so mi držale svečko. Sonce 
je že skoraj sijalo skozi vsa tri okna. Vprašal sem jih, 
zakaj so me tako prestrašili? Nato pa so mi odgovorili 
in obenem zapeli: »Vse najboljše za ...« Zdaj sem že 
vedel, zakaj se gre – bil je moj rojstni dan, točno na 
božič. Ko smo si voščili, pa je bilo že jutro. Bil je čas za 
odpiranje daril. Uganite, kaj sem dobil? Saj je vseeno, 
moji starši me včasih znajo res presenetiti ali začuditi. 
Ta dan je bil res čuden in nikoli ga ne bom pozabil. 

Vid Caf, 5. a 

Moj brat

Mojemu bratu je ime Timi, piše se Kraner. Star je 
24 let. Ima rjave lase in modre oči. Je zelo velik in mo-

čan. Zelo rad se vozi s krosarjem in štirikolesnikom. 
Dela z računalnikom. Službeno je bil že v veliko drža-
vah. Sedaj je na Kitajskem. Kadar pride domov, smo 
vsi veseli. Vedno mi nekaj prinese. Čas, ko je doma, 
hitro mine. In spet mora odpotovati v tujo državo. 

Zelo ga pogrešam.
Matic Mastinšek, 3. a

Lili dobi nove prijatelje

Nekega lepega jutra je deklica, po imenu Lili, na-
birala rože za mamo. Lili ni imela nobenega prijatelja. 
Nihče je ni maral, razen njena družina. K Lili je prišla 
drobcena ptička. Ptička ji je rekla, naj ne bo žalostna, 
ker tudi ona nima prijateljev. Lili je ptičko vpraša-
la, ali želi biti njena prijateljica. Ptički se je to zdelo 
imenitno. Skupaj sta šli dalje. Srečali sta kačo, ki ni 
imela prijateljev. Ptička je kači rekla, če bi bila njuna 
prijateljica. Z veseljem se jima je pridružila. Tako so 
šle naprej. Srečale so metulja. Kača ga je vprašala, če bi 
bil njihov prijatelj. Sedaj so bili štirje. Tako so vsi odšli 
do Liline mame. Mama je bila zelo vesela, ker si je Lili 
našla nove prijatelje.

Srečno so živeli in nič jih ni ločilo.
Ana Kurnik, 3. a 

Lev v živalskem vrtu

Nekoč je v živalskem vrtu živel lev. Že leta in leta je 
bil v živalskem vrtu, zato se je naveličal prav vsega in 
je sklenil, da bo zbežal. Ponoči je splezal čez ograjo in 
šel. Potem je hodil in hodil čez mesta in vasi in prišel v 
gozd. Bil je lačen in žejen, zato je začel iskati hrano in 
vodo. Ko je že več dni hodil po gozdu je prišel iz goz-
da, vendar je bil še zmeraj lačen in žejen. Spomnil se 
je, da je v živalskem vrtu vedno dobil hrano in vodo. 
Sklenil je, da se vrne. Tekel je na življenje in smrt. Pri-
čelo se je nočiti. Od utrujenosti in lakote je zaspal. Ni 
se več prebudil in nikoli več niso slišali zanj.

Vitan Šuman, 3. a 

Klara Herga, 4. a Žan Zorman, 5. a
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Velika pustolovščina

Nekoč davno je v Grčiji živel dober kralj. Vsi so ga 
imeli tako radi, četudi bi nekdo v zameno za kralja dal 
kupico zlata, ga ne bi dali. Nekega dne je prišla do kra-
lja hudobna čarovnica, preoblečena v starko. Ker je bil 
kralj bolan, mu je ponudila čaj, ki ga je zastrupila s ča-
robnim napojem. Ko je kralj spil čaj, se je spremenil v 
žabo. Čarovnica jim je rekla: «Žabo spremenim v kra-
lja nazaj, če mi prinesete zlato jajce, ki ga pazi troglavi 
ljubljanski zmaj v svoji votlini.« Grki so poslali najbolj 
močne in pogumne junake iskati zlato jajce. Na poti 
so najprej srečali trola z dvema glavama, ki sta imela v 
rokah velika kija. Napadla sta grške junake. Na srečo 
so trola premagali in jima odsekali glave. Odpravili 
so se naprej in nenadoma zagledali strašnega velikega 
močvirskega črva. Ta črv je kopal pod zemljo in na-
enkrat skočil iz zemlje v zrak in zgrabil enega izmed 
Grkov. Imeli so veliko srečo, saj je Grk, ki ga je požrl, 
imel s seboj nož. Z nožem mu je prerezal trebuh in s 
tem pokončal črva. Odšli so do reke, ob kateri je v vo-
tlini živel troglavi zmaj. Ampak votlino je stražil veliki 
pajek. Votlina je bila zaprta z veliko pajkovo mrežo. 
Pajek je uspešno ujel enega izmed junakov v mrežo in 
ga hotel ubiti. Drugi Grki so s težavo razparali mrežo 
in ubili pajka. V votlini jih je čakal zmaj, ki jim je z 
ognjem zažgal ščite. Zelo dolgo so se bojevali z zma-
jem, dokler mu eden izmed Grkov ni zapičil meča v 
srce. Grki so vzeli zlato jajce in ga odnesli čarovnici. 
Čarovnica je v zameno za zlato jajce spremenila žabo 
nazaj v kralja. Kralj je z vsemi Grki srečno živel do 
konca svojih dni.

Marko Sernec, 4. a
 

Dedkov moped v novi preobleki

Nekega dne sva z očetom prišla na idejo, da bi po-
pravila dedkov moped. Moped sva našla v drvarnici. 
Bil je ves zaprašen. Odpeljala sva ga domov in očisti-
la. Opazila sva, da je moped v precej slabem stanju. 
Razstavila sva ga in začela obnovo. Očetu sem veliko 
pomagal, zato sem bil neučakan. Po treh mesecih tr-
dega dela je bil moped končan. Ko sva se z očetom pr-
vič peljala, sem se počutil sijajno. Potem sva ga vrnila 
dedku. Bil je zelo vesel. Moped bo v zaprašeni drvar-
nici čakal na nove pustolovščine.

Urban Šuster, 5. a

Mala sovica

Nekoč pred davnimi časi je mati sova zvalila se-
dem lepih jajc. Ko so se sovice izvalile so bile vse ena-
ke velikosti razen ene. Mati jih je imela vse neizmerno 
rada, neglede na vse. Ko so bile sovice dovolj velike in 
prekrite s perjem, jim je mati naročila: »Vse ste se na-
učile leteti. Danes sledi nova lekcija, nabiranje hrane. 
Prinesla sem sedem različnih stvari ki jih bo morala 
poiskati vsaka iz med vas, da naredimo en lep obrok.« 
Vsaki sovici je pokazala po eno stvar. Vse so odletele 
razen ene. Najmanjša sovica se je bala, saj še ni letela 
dlje od svojega drevesa. »Vse bo v redu,« ji je rekla 
mama »spoznala boš nove prijatelje, poglej tamle gre 
Netopirjevka. Pojdi zdaj.« Sovica si je res želela no-
vih prijateljev. Odšla je do Netopirjevke in hitro sta se 
spoprijateljili. »Ali te lahko prosim za manjšo uslugo, 
Netopirjevka?« »Seveda, kar povej!« ji je odgovorila 
ogovorjena. »Ali bi mi pomagala najti veliko miši. Jaz 
še nikoli nisem letela dlje kot od našega drevesa.« jo 

Lana Hubernik, 3. a Ambrož Rukav, 3. a
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je poprosila mala sovica. Netopirjevka je privolila pod 
enim pogojem; mala sovica si je morala najti veliko 
novih prijateljev. Sovica ji je dala svojo obljubo. Tako 
je Netopirjevka odšla iskati kraje, kjer je veliko miši, 
mala sovica pa se je odpravila poiskati nove prijatelje. 
Ker je mislila, da se veliko živali zadržuje blizu mlake, 
ki leži malce naprej od njihovega drevesa, se je od-
pravila tja. Malo sovico je doletelo precejšne razočara-
nje, saj so bili tam le srna, lisica, volk in polh. »Kje so 
vse gozdne živali na ta lep dan?!« je sovicica vprašala 
srno. »Dragica, mislim, da si zmotila, zdaj je noč in ne 
dan. Verjetno še nisi videla, kakšen je dan, saj ste sove 
nočne živali. »Mala sovica je še nekaj časa kramljala z 
novimi prijatelji. Ni mogla verjeti, da ima kar pet no-
vih prijateljev. »Sovica pridi. Našla sem veliko miši in 
koliko jih poznam, tam ne bodo dolgo ostale!!« Sovica 
se je poslovila od novih prijateljev in pohitela za Ne-
topirjevko. Popotoma si je iz listov naredila torbico, 
tako kot jih je naučila mama. Polovila je večino miši 
in odšla domov, saj se je začelo »večeriti« (pri nas to 
pomeni, da se začne daniti). »Tudi jaz se bom odpra-
vila spat. Lahko noč.« Poslovili sta se. Ko se je sovica 
vrnila domov, je opazila, da je prva. Mami je poveda-
la, kaj se ji je zgodilo, nato pa je pomagala pospravljati 
gnezdo. Ko je bilo vse pospravljeno, so se ostale sovice 
vrnile domov. Cela družina je še pred »večerom« (se 
pravi pred jutrom) naredila in pojedla zasluženo hra-
no. Mama je bila na vse ponosna.

Počil je lonec, ampak pravljice še ni konec!
Se nadaljuje ...

Ajla Ana Egghart, 6. a

A year in my life 

My favourite months are: March, February and 
August. I like them because I have birthday in March 
and spring starts. I like February because we celebrate 
»Pust« and August is great because of summer holi-
days. 

School starts on the first of September. We have 
holidays for a week in October and my father has his 
birthday on the sixteenth of September. In December 
we celebrate Christmas and New Year’s Eve. In Janu-
ary my classmate Tina has her birthday. It is on the 
twenty-eight of January. I like the weather in Janua-
ry. It’s usually snowy and cold but it is still great. In 
February I already have mentioned Pust the festival, 
where people dress up and little kids go from house 
to house and collect candies. It’s like Halloween but 
not so scary, creepy or spooky. After February there 
is March. It’s my top and favourite month. I like it so 
much because spring starts and is it getting warmer. I 
don’t like April because of the weather. It is terrible. In 
May my brother Domen has his birthday. It is on the 
twenty-ninth of May. I like May too, but I love June, 
July and August. In July school ends and we finally 
have holidays. 

So this is a year in my life. 
Katarina Leš, 7. a

Katarina Leš, 7. a Miha Pliberšek, 6. a
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Kaj počnejo Sončki?

Vkorakali smo v mesec december. Ta mesec je 
poln pričakovanj, praznovanj, radosti, veselja, lepih 
misli in prazničnih dobrot. 

Tudi otroci skupine Sončki iz vrtca smo si ustvarili 
praznično vzdušje. V igralnici smo na mize postavili 
adventni venček s štirimi svečkami in na okna nari-
sali škrate. V predprostoru pa smo skupaj z mlajšimi 
otroci postavili smrečico in nanjo obesili kroglice, ki 
smo jih izdelali sami. Zaupati pa vam moramo tudi, 
da nas vsak dan obišče škratek, ki nam v adventni ko-
ledar nastavi pismo z nalogo za ustvarjanje. Prinesel 

nam je celo vrečo daril od Miklavža. Obiskal pa nas je 
tudi zajček Sparky in nas povabil v Lenart na prazno-
vanje 10. obletnice trgovine Spar. Povabilu se nismo 
mogli upreti, saj nas je tam čakala prava zabava in tor-
ta velikanka. Na škratovanju v Selcih smo si ogledali 
lutkovno predstavo Praznična lučka. Po predstavi je 
vsak otrok dobil praznično lučko in si z njo svetil pot 
domov. 

Kmalu bo zadišalo po dobrih domačih medenja-
kih in morda bo zapadel prvi sneg, potem pa nas za-
gotovo obišče tudi božiček.

Sončki z Lariso in Estero

Postavitev adventnega koledarja. Izdelovanje voščilnic.

Škrat nam je prinesel miklavževa darilca.

Obiskal nas je Sparky. Škratovanje

Obešanje okraskov na smreko.
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Hana Pivljakovič, odlična plesalka

Hana je na državnem plesnem prvenstvu v Novi 
Gorici (Street dance show solo), ki je potekalo osem 
dni in se končalo 29. junija 2014, osvojila 3. mesto. 
Hana plesne korake izpopolnjuje v Klubu Plesna di-
menzija iz Lenarta.

Hana, kateri razred obiskuješ?
Obiskujem 6. b razred.
Se ukvarjaš še s kakšnim drugim plesom ali 

športom in kako dolgo?
Street dance je moja glavna disciplina, letos pa se 

bom preizkusila tudi v hip hopu. Plešem tretje leto. 
Sicer pa rada igram košarko, tenis, odbojko, smučam, 
plavam, drsam, rolam ...

Kdo te je navdušil za to vrsto plesa? 
Navdušila sem se sama, k temu pa je največ pripo-

mogla moja mama.
Kolikokrat potekajo treningi, kako potekajo in 

kako dolgo? 
Redni treningi potekajo 2-krat na teden po dve 

uri, pred turnirji pa imam treninge skoraj vsak dan. 
Vsak dan pa plešem tudi doma.

Tvoj največji uspeh v plesu?
Na prvi kvalifikacijski tekmi sem dosegla 1. mesto. 

Takrat sem bila precej presenečena in še sama nisem 
mogla verjeti. Na državnem prvenstvu v Novi Gorici 
sem dosegla 3. mesto. Uspeh pa je seveda bila uvrsti-
tev na svetovno prvenstvo.

Opiši, kako je potekalo tekmovanje v Novi Gori-
ci, si imela tremo?

Na državno smo se kvalificirale le najboljše. Tre-
me načeloma nisem imela, razen na začetku. Ko sem 
začela plesati, me naenkrat sploh ni bilo več strah. 
Na oder sem prinesla veliko energije in mislim, da so 
moje plesne sposobnosti, veselje in energija pripomo-
gli k temu, da je prišlo do tako dobrega rezultata. Ko 
pa je bila razglasitev, me je kar stiskalo v želodcu. Ko 
so razglasili četrto mesto, sem vedela, da sem najmanj 
tretja in da bom stala na stopničkah. Vsi smo bili zelo 
veseli, tako trenerka Natalija, kot moja družina, naj-
bolj pa sama.

Kje je bilo svetovno prvenstvo in kako je bilo 
tam?

Svetovno prvenstvo je bilo na Češkem v mestu 
Ústí nad Labem. Tam smo s skupino deklet iz Ruš 
osvojile 9. mesto. Bila je lepa izkušnja, ki se jo bom 
spominjala celo življenje.

Hana s skupino Circus s katero se je uvrstila na svetov-
no prvenstvo.

Katere cilje bi želela uresničiti kot plesalka? 
Želim, da bi bila uspešna.
Katera je tvoja najljubša hrana? 
Moja najljubša hrana so različne enolončnice ter 

pica.
Imaš domačega ljubljenčka? 
Ja, muco.
Opiši, kako poteka tvoj običajen dan in kaj poč-

neš v prostem času? 
V prostem času plešem, saj brez plesa ne zdržim 

dolgo. Igram saksofon, uživam tudi ob poslušanju 
glasbe, dan pa je obarvan s šolskimi stvarmi ter z gi-
banjem.

Kdo ti je najbolj všeč kot plesalec?
Kot plesalka mi je najbolj všeč Shakira, ona sicer 

ne pleše hip hopa, ampak trebušni ples, vendar je 
odlična plesalka in pevka.

Kakšno glasbo najraje poslušaš?
Rada poslušam vse vrste pesmi, najraje pa prisluh-

nem popu.
Tvoj najljubši predmet v šoli in zakaj? 
To je zgodovina, saj me zanima, kako so živeli naši 

predniki.
Tvoja najljubša učiteljica oz. učitelj?
Vse učiteljice na šoli so odlične in težko se je od-

ločiti.
Tvoja najboljša sošolka ali sošolec?
Z vsemi sošolkami najdem kaj skupnega in jih 

imam rada.
Za konec lahko še kaj poveš ...
Moj slogan je »Never miss a chance to DANCE!!«

Hana, želimo ti uspešno pot.
S Hano se je pogovarjala Silva Dokl.



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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Tijana Györköš, 3. a

Ana Valenta, 7. a Katarina Šuster, 8. a

Lara Lešnik, 3. a Lara Hercog, 3. 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, Bogdan Šavli in Martin Bezgov-
šek), vsi sponzorji, Občina Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


