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Predsednik Državnega zbora RS in
predsednik madžarskega parlamenta v Voličini

V soboto, 24. 1. 2015, ob 14.25 je na pokopališču v Voličini potekala slovesnost ob odkritju spominskega 
obeležja interniranim prekmurskim Madžarom, ki so umrli leta 1945 po že končani 2. svetovni vojni v oko-
lici Hrastovca. Slovesnost sta s svojo prisotnostjo počastila predsednik Državnega zbora Republike Sloveni-
je, dr. Milan Brglez, in predsednik madžarskega parlamenta, Lászlo Kövér. V spomin in opomin na povojne 
dogodke sta zbranim spregovorila in položila vence k obeležju (več v naslednji številki Šolarčka).
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Dekleta druga v nogometu

V sredo, 3. 12. 2014, je na naši šoli potekalo 
medobčinsko tekmovanje v malem nogometu za sta-
rejše deklice. Predtekmovanja so hkrati potekala tudi 
na OŠ Benedikt. Najprej so se dekleta pomerila z OŠ 
Sv. Jurij. Premagala so jih z rezultatom 3 : 1. Nato so z 
rezultatom 2 : 1 premagale še dekleta iz OŠ Sv. Trojica. 
Tako so si z zmago v tej skupini pridobile pravico do 
finalne tekme za 1. mesto, ki so pa jo žal izgubile proti 
OŠ Lenartu. Za našo šolo so igrale: Lia Ludvik, Lana 
Lašič, Artina Džemaili, Teja Pfajfar, Natalija Krajnc 
in (poškodovana, zato rezerva) Katarina Šuster. Štiri 
gole je zadela Lia, enega pa Lana. Čestitamo.

Petra Cvikl Marušič

Ekipa OŠ Voličina področni
podprvak v nogometu

V petek, 19. 12. 2014, je v dvorani Lent v Ma-
riboru potekalo področno tekmovanja osnovnih šol 
v nogometu. Na tekmovanje so se uvrstile 4 ekipe, 
in sicer OŠ Miklavž, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Martina  
Konšaka ter OŠ Voličina. Prvo tekmo so učenci OŠ 
Voličina igrali z vrstniki iz OŠ Toneta Čufarja in jih 
premagali z rezultatom 5 : 2. Zadeli so Matic Goznik 
– 1 gol, Aljaž Ruis – 1 gol, Aljaž Goznik – 1 gol in Žan 
Žagavec Šprajc – 2 gola. V finalu smo se srečali s stari-
mi znanci iz OŠ Miklavž. Na začetku tekme smo pre-

jeli dva gola. V drugem polčasu smo z golom Aljaža 
Goznika rezultat znižali na 1 : 2, za popolni preobrat 
pa je zmanjkalo časa in volje. Ekipa se je z osvojitvijo 
2. mesta uvrstila v nadaljnje tekmovanje, kar je uspelo 
tudi zmagovalcem finala in OŠ Martina Konšaka, ki 
je zasedla 3. mesto. Za ekipo OŠ Voličina so nastopili: 
Mihael Dobaja, Marko Bračko, Matic Goznik, Aljaž 
Ruis, Rok Sužnik, Žan Žagavec Šprajc, Aljaž Goznik, 
Žan Rebernik in Alen Ruis. Vsem igralcem čestitam 
za dosežen uspeh. Dejanu Krambergerju se najlepše 
zahvaljujem, da je ekipo vodil in vzpodbujal s trener-
skega mesta.

Ravnatelj

Rene Hercog zmagal

Na tekmovanju v 
judu, ki je bilo v Lenda-
vi 10. 1. 2015, se je Rene 
Hercog pomeril s težko 
konkurenco. Imel je šti-
ri borbe v kategoriji do 
60 kg, U14. Vse borbe je 
zmagal in si tako priboril 
zlato. Čestitamo!

Petra Cvikl Marušič

Dekleta druga v košarki

V četrtek, 15. 1. 2015, so se starejša dekleta ude-
ležila medobčinskega tekmovanja v košarki. Tekmo-
vanje je potekali na OŠ Benedikt. Poleg domačink so 
sodelovala tudi dekleta iz OŠ Jurovski Dol. Končni vr-
stni red je bil sledeč: 1. mesto - OŠ Jurovski dol, 2. me-
sto - OŠ Voličina in 3. mesto - OŠ Benedikt. Za našo 
šolo so igrale: Lia Ludvik, Nadja Fras, Artina Džemai-
lji, Emine Asani, Katarina Šuster, Natalija Krajnc in 
Teja Pfajfar. Čestitamo!

Petra Cvikl Marušič
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Božični prazniki

Ko je bila noč, smo se odpravili v Trojico k pol-
nočnici. Šli smo v klet, kjer smo videli jaslice. V so-
boto smo šli v Ljubljano k Maši in Marku, tam smo se 
skupaj igrali. Naslednji dan smo šli v Postojnsko jamo. 
V kinu sem gledala Pingvine iz Madagaskarja. Šli smo 
se tudi drsat v Duplek. Ko smo se šli sankat, sem pa-
dla. Potem smo šli k babici na kosilo. Zadnji dan smo 
se šli smučat, peljala sem se z gondolo, sedežnico in 
krogci. Med prazniki sem se imela zelo lepo.

Zoja Lorber, 2. a 

Silvestrovanje

V sredo, 31. 12. 2014, smo doma pripravili silve-
strsko večerjo. Skupaj s sorodniki smo pričakali pol-

noč, odprli penino in pričeli z odštevanjem sekund. 
Ko je odbila polnoč, smo skupaj nazdravili in si voščili 
srečno novo leto. Odšli smo na prosto in si ogledali 
ognjemete od blizu in daleč. Majhen ognjemet je bil 
tudi pri nas. Zapeli smo si pesem Silvestrski poljub, 
nato pa hitro odšli nazaj v hišo na toplo. Malo smo še 
poklepetali, se nasmejali ter se nato odpravili spat.

Matic Družovič, 2. a

Drsanje v Dupleku

V soboto sem se z babico odšla drsat v Duplek. 
Obula sem drsalke in šla na led. Ko sem se drsala, 
sem zagledala Patricijini sestri. Rekli sta, da Patricija 
mogoče pride. Čez čas je res prišla. Ko sva se videli, 
sva prihiteli druga do druge. Obe sva se prvič drsali, 
ampak po nekaj minutah je šlo vse kot po maslu. Nato 

Kulturni dan v 1. VIO

Učenci 1. VIO  smo se v četrtek, 22. 1. 2015, 
odpravili v gledališče. V Lutkovnem gledališču Mari-
bor smo si ogledali predstavo Maček z vrečo opotečo. 
Obiskali smo tudi Univerzitetno knjižnico Maribor. 
Po ogledu smo se odpravili proti glavni avtobusni 
postaji. Na poti smo opazovali dogajanje na ulicah 
in trgih, pritegnila sta nas ulična umetnika in mestni 
vrvež. Avtobusna postaja nas je presenetila z veliko 
uro in številnimi postajališči. Odpravili smo se še do 
železniške postaje. Imeli smo srečo, da smo si lahko 
ogledali prihod vlaka. Zaželeli smo si, da bi se tudi mi 
kdaj popeljali z vlakom.

Učenci 1., 2. in 3. razreda

Ema Kovač, 3. a Lara Lešnik, 3. a
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sva po zaslugi Patricije padli. Naenkrat sva se začeli na 
ves glas smejati, pobrali sva se in drsali dalje. Ko je bila 
ura devet, sva se poslovili in odšli domov. Naslednji 
dan sva v Mariboru imeli plesni nastop. Ko sva prišli 
z odra, sva mamicama povedali, da naju je bilo strah. 
Rekli sta, da sta videli, da naju ni bilo nič strah in da 
sva dobro plesali. Ko je bilo konec, sva šli domov. Bili 
sva zelo veseli, da sva ta vikend preživeli skupaj.

Neja Lašič, 3. a

Silvestrovo

Ati, mami, Ambrož in jaz smo se zvečer uredili. 
Odpeljali smo se k sorodnikom. Parkirali smo v ga-
raži. Potem smo otroci igrali pikado. Imeli smo oku-
sno večerjo. Otroci smo gledali film Ledena doba. Ob 
polnoči smo odprli otroški šampanjec. Voščili smo si 
srečno novo leto. Skozi okno smo opazovali ognje-
met. Moj boter je pripravil ognjemet tudi za nas. Imeli 
smo se zelo lepo.

Angelika Rukav, 2. a

Naša smrečica

Naša smrečic stoji v dnevni sobi. Smrečico sva 
krasili Ema in jaz. Je zelene barve. Pod smrečico sva 
postavili majhne in velike jaslice. Pri jaslicah sva po-
suli mah in postavili živali. Krasijo jo barvne lučke, 
zlati zvončki ter zlate in rdeče bunkice. Vsak večer na 
smrečici prižgemo lučke. Pod smrečico sem božičku 
nastavila čokolado. Zjutraj sem pod smrečico našla 
darila. Božiček mi je prinesel balerinke, črno trenirko 
in roza zapestnico.

Nika Pšajd, 3. a

K babici

V soboto sem z atijem odšla na sprehod k babici. 
Najprej sva se obula in oblekla. Najin pohod se je začel 

v Voličini proti Šetarovi. Ustavila sva se na mostu, pod 
katerim teče reka Pesnica. Ko sva se odpočila, sva od-
šla proti Lormanju. Na mostu sva se ustavila in opa-
zovala avte, kako drvijo po avtocesti. Nato sva odšla 
proti Lenartu. Tam sva se ustavila pri babici na kavi. 
Ko je prišel dedek, naju je odpeljali domov.

Vanesa Smodiš, 3. a

Moj pes Jack

Mojemu psičku je ime Jack. Ima rjave oči. Glavo 
ima okroglo, na glavi ima dve ušesi. Ima črni in rjavi 
gobček. Kožušček je bele barve. Ima štiri tačke, ki so 
bele barve. Ima zavit rep. Težek je osem kilogramov 
in visok triindvajset centimetrov. Star je štiri leta. Pra-
vijo, da je pes človekov najboljši prijatelj. Pes je moja 
najljubša žival.

Melisa Lipnik Spahić, 3. a

Čarobna lučka

Nekoč so škrati izdelovali darila, da jih bodo na 
božični večer podarili otrokom. Najbolj je bil delaven 
škrat Kuzma. Medtem je v neki vasi deklica Brijana 
okrasila smrečico, ker sta starša bila v službi. 

Ko je na obisk prišel njen prijatelj Tine, jo je vpra-
šal, če je k njej že prišel škrat Kuzma z darili. In de-
klica je odgovorila, da ne. Tine se je poslovil in odšel 
domov. Brijana se je obrnila proti smrečici in zagleda-
la darila, formulo, dojenčka in džip. Poleg sta bili še 
dve škatli za mamico in očka. Brijana je mislila, da so 
darila zanjo, a niso bila. 

Čez čas se je Tine spet vrnil in jo vprašal, če mu 
posodi avto, ker on ni dobil daril. Brijana se je začudi-
la, da mu božiček ni nič prinesel. Nato je odgovorila, 
da mu ne more posoditi, ker ima samo en avto in se 
ravno zdaj z njim igra. Tine se je poslovil in odšel do-
mov.

Brijana je nadaljevala z igro in čez nekaj trenutkov 
se je džip pokvaril. Brijana je jokala in govorila, da 

Neža Štruc, 1. a Mihael Šnofl, 3. a
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hoče nov avto.
Ko se je škrat Kuzma vračal domov, je na poti po-

gledal v svojo lučko in videl, da je Brijana žalostna. 
Odpravil se je do njene hiše, se skril za smreko, da 
ga Brijana ne bi videla, a ga je vseeno opazila. Škrat 
Kuzma jo je vprašal, zakaj je žalostna. 

»Moj džip je polomljen in zato sem nesrečna,« je 
dejala. Kuzma ji je povedal, da ima čarobno lučko. Če 
so ljudje žalostni, lučka ne sveti, če pa so, lučka gori.

Če želiš, ti jo posodim, je dejal škrat. Zakaj pa ne? 
Če boš ti osrečila druge, boš tudi ti bolj srečna. Brija-
na se je zahvalila in odšla razveseljevat ljudi.

Katarina Munda, 4. a

Čarobna snežinka

Nekoč je živela čarobna snežinka. Bila je prijazna 
in pridna ter ni vedela, da je nekaj posebna. Nekega 
zimskega večera je bila na zemlji. Tam je videla, kako 
se otroci igrajo. Zaželela si je, da bi postala otrok. To 
se je res zgodilo, a je drugi niso marali. Dolgo je ho-
dila, ko je srečala Mihca, ki ni imel prijateljev. Postala 
sta najboljša prijatelja. Ker je bila snežinka dobrosrč-
na, se je spremenila v princeso, ki je znala čarati. To so 
videli otroci in Miha ter se potem spraševali in premi-
šljevali, kaj se je zgodilo. A le snežinka je vedela, da je 
to zaradi tega, ker ji je bilo mar do drugih.

Klara Herga, 4. a

Mimi

Mimi majhen kužek je,
ki takoj osvojila me je.

Mimi vedno se igra
in zraven lepo skaklja.

Rada s kocko se lovi
in grizlja nas v pesti.

Nič hudega nam ne želi,
ko igrati se hiti.

Mimi pridna je zelo,
pri hrani pa piska močno.

Ema Kovač, 3. a

Dekliški in fantovski svet

Dekliški svet je
kot rožnat cvet.

Ko bomo bile velike tete, 
bomo imele visoke pete.
Poplesavale bomo v ritmu valčka,
ter doma premikale vrtnega palčka.

Fantovski svet je
kot računalniški cvet.

Ko bomo veliki strici,
bomo punce zabavali s smešnimi vici.
Kot odrasli dedek, 
pa bom vesel in debel medvedek.

Dora Egghart 5. a

Če odšla bi okrog sveta

Če odšla bi okrog sveta,
našla bi vsa čudesa.
Če odšla bi okrog sveta,
bi se res zabavala.

Našla bi vse ljudi,
vse rastline in živali.
Preplavala bi morja vsa,
tudi reke in jezera.

Če odšla bi okrog sveta,
bi kamele jahala.

Vitan Šuman, 3. a Ines Tašner, 6. a
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Če odšla bi okrog sveta,
lahko bi se potapljala.

Ampak to so sanje le,
zato se name ne zanesite.
Morda se to zgodilo bo,
zato le upajmo.

Ajla Ana Egghart, 6. a

Vrtec v nedeljo

Vrtec v nedeljo počiva.
Igra se sam s sabo,
ne dela nič
in lepo uživa.

Sam gre v lutkovno gledališče,
nato še drsat v mini drsališče.
Sam gre na izlet,
po izletu pa na sladoled.

Ko pride nazaj, 
je utrujen zelo,
v spanju se spominja,
kako je bilo.

Doroteja Potrč, 6. a

Punce

Hočejo lepe biti zelo,
velikokrat hodijo v trgovino.
Manekenke zahtevne so,
lepe morajo biti vsako sekundo.

Vesele so,
ko imajo pozornost vso.
Dolgi lasje lepši so,
kratki pa grše zgledajo.

Ampak vseeno so lepi,
to zanika samo norček Pepi.
Punce fante privabljajo,
s svojo lepoto in dobrosrčnostjo.

Ajla Ana Egghart, 6. a

Železnica na dopustu

Železnica na dopust je šla,
da bi si odpočila um in duha.

Ko na dopustu je bila,
spoznala je čednega moža.

Na dopustu plesala je trebušni ples,
njen mož pravi: »Saj to ni res!«

Nato poskusila je deskat,
padla je z desko vred 
in prineslo jo je na drug planet.

Ko prišla je na drug planet,
se je obračala kot komet.

Nato prebudila se je iz sanj
in še vedno mislila nanj.

Prepozno se je zbudila
in ponovno v službo zamudila.

Hana Pivljakovič, Kaja Hubernik,
Sergeja Hameršak in Jaka Spevan, 6. b

Spomini

Gledam ven, 
zunaj sonce se smeje 
in lica mi greje.

Tako lep dan je bil, 
ko se je um zbistril 
in poseben pečat pustil. 

Srce bije poskočno, 
ustnice poplesavajo v nasmehu 
in lasje plavajo v vetriču.

Lepo je bilo, 
da nikdar več tako, 
saj le spomin je to.

Karolina Rojko, 9. b

Matija Matic Horvat, 7. a
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Matic Herga, odličen v karateju

Matic je z ekipo reprezentance Slovenije osvojil 4. 
mesto na Evropskem prvenstvu v karateju IKU in sve-
tovnih igrah, ki so potekale v Londonu od 31. 10. do 2. 
11. 2014. Matic je član Karate kluba WKSA Duplek. 

Matic, kateri razred obiskuješ?
Obiskujem 9. b OŠ Voličina.
S katerimi športi se ukvarjaš in kako dolgo?
Karate sem začel trenirati v klubu Karate-Do Ptuj, 

pri trenerju Andreju Cafuta. Tam sem opravil tudi 
vse izpite. Kot zadnjega sem opravil izpit za rjavi pas 
3.kyu. Sedaj treniram že peto leto. 1. 9. 2014 sem pre-
stopil v Klub WKSA Duplek, predvsem zaradi bližine 
kluba.

Kdo te je navdušil za karate?
Stric, ki je treniral karate.  Navdušil pa sem se tudi 

ob gledanju karate filmov.
Kolikokrat potekajo treningi, kako potekajo in 

kako dolgo?
Treninge imam tri krat tedensko po uro in pol, 

najprej se vsi segrejemo, nato ponavadi ponavljamo 
ter se učimo nove tehnike ali kate, na koncu pa vadi-
mo borbe. 

Tvoj največji uspeh v karateju?
Moj največji dosežek je 4. mesto na evropskem pr-

venstvu v Londonu. Kmalu bo tudi svetovno klubsko 
tekmovanje, drugo leto pa bosta še svetovno in držav-
no tekmovanje. Moje dosedanje izkušnje iz tekmovanj 
so naslednje: Katana cup Bohinj 2. mesto; Tretje kolo 
šolske lige Podčetrtek 3. mesto; dvakrat 3. mesto na 
Drugem Tanijevem pokalu; Kolo šolske lige Žalec 2. 

mesto; Drugo kolo šolske lige Velenje 3. mesto; 3 me-
dalje iz OŠ lige KZM, dve tretji mesti ter eno drugo 
… 

Katere cilje bi želel uresničiti kot športnik?
Želim si dosegati čim boljše uspehe na večjih tek-

movanjih ter priti do črnega pasu v karateju (trenutno 
imam rjavega).

Opiši, kako je potekalo tekmovanje v Londonu.
Tekmovanje v Londonu je potekalo tri dni. Dva 

dneva sta bila namenjena tekmovanju, zadnji dan pa 
podelitvam in finalu, ki se ga žal nisem udeležil, tem-
več sem samo opazoval. 

Katera je tvoja najljubša hrana?
Najraje jem meso ter zelenjavo, od zelenjave imam 

najraje krompir.
Imaš domačega ljubljenčka?
Da, če šteje akvarij z zlatimi ribicami. 
Opiši, kako poteka tvoj običajen dan in kaj poč-

neš v prostem času?
Zjutraj, ko se zbudim ter pozajtrkujem, se odpra-

vim v šolo. Ko pridem domov, si pripravim kaj za ko-
silo, naredim domačo nalogo in se nekaj časa učim, 
potem se odpravim na trening, po treningu pojem 
večerjo ter se odpravim spat. Med vikendom pa igram 
igrice s prijatelji ali pa se dobimo na igrišču, če je lepo 
vreme.

Si se kdaj tepel in uporabil znanje karateja?
Samo na tekmah, saj borilnih veščin ne smem 

uporabljati izven treningov ali tekmovanj, saj s tem 
kršim pravilnik Karate zveze Slovenije. 

Imaš vzornika?
Da, velik vzor mi je naš trener Matej Verbošt. 
Katero glasbo najraje poslušaš?
Najraje poslušam metal in rep.
Tvoj najljubši predmet v šoli in zakaj?
Moja najljubša predmeta v šoli sta fizika in raču-

nalništvo, saj si želim šolanje nadaljevati v računalni-
ški smeri kot programer. 

Tvoja najljubša učiteljica oz. učitelj?
Davorin Žižek in Dani Sajtl, saj poučujeta moja 

najljubša predmeta.
Tvoj najboljši sošolec ali sošolka?
Tilen Caf, saj imava veliko skupnih interesov 

(šport, računalništvo, glasba…). 
Za konec lahko še kaj poveš …
 V boju za tretje mesto na evropskem prvenstvu 

v Londonu je trener prekinil borbo zaradi poškodb v 
borbi, saj me je nasprotnik z nogo zadel v prsni koš in 
ostal sem brez zraka. Moja oče in mama pa še vseeno 
rečeta, da sem dober in da sta ponosna name ter se 
pohecata, da sem četrti »pretepač« v Evropi, kar mi 
veliko pomeni.

Matic, želimo ti še mnogo uspehov.

Z Maticem se je pogovarjala Silva Dokl.
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Teden brez igrač

Pozdravljeni, sem miška Smetiška. Živim na sme-
tišču, kjer najdem najrazličnejše predmete, s katerimi 
se igram in si naredim, kaj uporabnega in zabavne-
ga. Vas zanima, kje domujem te dneve? No, pa vam 
povem. Trenutno živim v vrtcu v Voličini, kamor so 
me povabili. Nahajam se v prvi igralnici levo. Točno! 
To je pri Zvezdicah. Ah, ko bi vi vedeli, kako je tu 
lepo. Otroci so skupaj z vzgojiteljicama  iz igralnice 
umaknili vse igrače. In veste kaj? Sploh jih ne pogre-
šajo. Otroke sem želela vzpodbuditi k razmišljanju o 
tem, s čim in kako se še lahko igramo, kaj vse nam za 

igro ponuja okolje, narava.  Skupaj s starši zbiramo 
stare oz. neuporabne predmete, katere predelamo v 
kaj uporabnega. Nestrukturiran material namreč pri 
otrocih spodbuja domišljijo, ustvarjalnost.  Na ta na-
čin lahko izdelamo takšno igračo, kot je nima nihče. 
Joj, to je pravi raj zame! In ne samo zame, tudi otroci 
uživajo. Veste, kaj to pomeni! Neki stari copat lahko 
postane letalo, škatla je lahko hiša, koščki papirja se 
spremenijo v kačo … Poglejte in se prepričajte sami. 

Lepo vas pozdravlja miška Smetiška z Zvezdicami.

V naši kuhinji nič ne manjka, prav vse lahko skuhamo. 

Skupinska fotografija pred našo hiško.

To pa sta Lolek in Bolek, ki imata že precej dolge lase.

Naša miška Smetiška dobi novo letalo, ki smo ji ga 
naredili iz copatka.

Odločili smo se, da ju malo postrižemo.
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ZANIMALO NAS JE

Ogledali smo si film o eni najlepših in najbolj či-
stih rek v Evropi, in sicer reki Soči. 

Reka je polna življenja. V njej živijo lipanji, ka-
peljni, tujerodne potočne postrvi in največje postrvi 
v Evropi − soške postrvi. Zrastejo lahko do 120 cm 
in tehtajo do 20 kg. Živijo v večjih skalnih razpokah 
in pod večjimi skalami. Jedo žuželke. Soška postrv 
je zelo redka vrsta. Za njeno redkost je kriv človek, 
saj so vojaki med 1. svetovno vojno ribe lovili z roč-
nimi bombami in tako iztrebili skoraj vso življenje v 
reki. Škode niso povzročali samo vojaki, ampak tudi 
ribiči, ki so v ta prelep ekosistem vnesli tujerodno vr-
sto – potočno postrv. Potočna postrv je izrinila soško 
postrv. Ko se septembra ohladi, se postrvi začnejo 
drstiti. Med drstenjem velikokrat pride do križanj so-
ške in potočne postrvi. Samci se za samice borijo tudi 
po več ur. V februarju v reko posijejo sončni žarki , 
ki jih je bilo v zimskih mesecih zelo malo. V sredini 
februarja se iz iker izležejo mladice. Življenje mladic 
je zelo težko, saj so hrana drugim ribam in ličinkam 

žuželk. Mladice se hranijo z rumenjakom, ki ga še en 
mesec nosijo naokrog. Samo ena od stotih mladic 
dočaka naslednjo pomlad. Ko mladice odrastejo, jim 
nevarnost predstavljajo samo še vidre in rjavi medve-
di. Vidre lovijo ribe, da se za njimi potapljajo. Vidra 
ima stokrat gostejšo dlako kot človeški lasje. Medvedi 
pa ribe lovijo tako, da jih preganjajo tako dolgo, do-
kler jim ne zmanjka moči. Tudi rjavi medvedi so pri 
nas zelo redki, saj jih v naravi živi samo še okrog od 
250 do 300. V Julijskih Alpah, kjer reka izvira, živijo 
najbolj strupene kače v Evropi. Modrasi jedo miši in 
kuščarje. Med nalivi reka močno naraste in občasno 
celo spremeni svoj tok. V rečnih rokavih je voda zelo 
mirna in polna hrane. V njej živijo manjše ribe, ki so 
hrana za kače kobranke. Prave soške postrvi so našli v 
pritoku nad slapom, kamor potočne postrvi niso mo-
gle priplavati. Danes v ribogojnicah vzgojijo do pol 
milijona mladic, ki jih izpustijo v reko. Vrsta, ki je bila 
nekoč na robu izumrtja, se je s pomočjo človeka spet 
dovolj namnožila.

Smaragdna reka

Nik Belčič, 7. b

Soška postrv
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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



Galerija

Sadik Asani, 3. a

Blaž Kurnik, 6. a Jan Fras, 7. a

Nik Diego Damiš, 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.


