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Predsednika parlamentov v
Voličini

Na naslovnici (prejšnje) 162. številke Šolarčka 
smo napovedali, da bomo o slovesnosti ob odkritju 
spominskega obeležja interniranim prekmurskim 
Madžarom, ki so umrli leta 1945 po že končani vojni 
v okolici Hrastovca in so pokopani na pokopališču v 
Voličini, več zapisali v naslednji oz. tej številki šolske-
ga glasila. 

Slovesnost sta s svojo prisotnostjo počastila pred-
sednik Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Mi-
lan Brglez, in predsednik madžarskega parlamenta, 
dr. Lászlo Kövér. Prisotnost obeh visokih gostov in 
nagovora obeh dajeta dogodku posebno težo, zato 
smo se odločili, da govora obeh objavimo.

Ob tej priložnost se zahvaljujemo Službi Državne-
ga zbora za odnose z javnostjo, ki nam je podala so-
glasje za objavo govora dr. Milana Brgleza v Šolarčku 
in povezavo do spletne strani, kjer je govor objavljen 
(http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/govo-
ri/govor/f9023604-cb61-401b-95ec-916578d72cb6). 

Prav tako se zahvaljujemo poslancu Državnega 
zbora, dr. Lászlu Gönczu, in Katji Gönc iz Pomurske 
madžarske samoupravne narodne skupnosti, ki sta 
nam pomagala pridobiti v slovenski jezik preveden 
govor predsednika madžarskega parlamenta in so-
glasje, da govor lahko objavimo v Šolarčku. Original-
ni govor je objavljen na povezavi: http://hazelnok.hu/
common/main.php?pgid=cikk&cikk_id=1084. Želim 
vam prijetno branje.

Ravnatelj

Govor predsednika Državnega 
zbora, dr. Milana Brgleza 

Spoštovani, s spominsko slovesnostjo, kot je da-
našnja, se spominjamo trpljenja ter se poklanjamo 
žrtvam, ki so izkusile nehumanost koncentracijskih 
taborišč po tem, ko se je morija druge svetovne vojne 
že končala. Po tem ko je dolgo zadrževana sla po ma-

ščevanju izbruhnila v vsej svoji silovitosti in krutosti. 
Žal v tistem času civilizacijska zavest ni bila dovolj 
močna, da bi se zoperstavila maščevanju in preprečila 
obsojanja vredna povračilna dejanja, ki so se zgodila 
tudi na tem koščku Slovenije.

Prekmurje je doživelo in preživelo precej grozot 
druge svetovne vojne. Raznarodovalni pritiski, prisil-
no izseljevanje, madžarizacija ter internacije, zato ker 
je nekdo govoril slovensko, so povzročili veliko gorja, 
ki ga ne smemo pozabiti. In ko se je vojna zaključila, 
ko so ljudje upali, da bodo lahko zaživeli v miru in 
svobodi, se je kolo zgodovine obrnilo v drugo smer. 
Vojnemu nasilju je sledilo povojno, po načelu oko za 
oko, zob za zob. Koncentracijsko taborišče Hrastovec, 
ki je bilo vzpostavljeno poleti 1945, torej po koncu 
druge svetovne vojne, mora biti ne samo spomin, am-
pak tudi opomin na to, v kakšno civilizacijsko brezno 
nas lahko potisne zloraba moči in želja po maščeva-
nju.

Spomin na ta čas je še danes živ in številne rane so 
še vedno odprte. Tudi zato ker teh dejanj dolgo nismo 
bili sposobni priznati ali pa zanje niti nismo vedeli, 
ker se o njih ni smelo govoriti, kaj šele pisati. Na tem 
koščku Slovenije živijo delovni in pošteni ljudje, Slo-
venci in Madžari, ki si zaslužijo, da bi si končno lahko 
priznali, da bi lahko razumeli in da bi lahko odkrito 
počastili spomin na svoje matere in očete, na brate in 
sestre, brez strahu in brez obtoževanja s strani drugih. 
To je mogoče samo tako, da raziščemo in priznamo 
zgodovino ter ponovno razmislimo o medvojnih in 
povojnih dogodkih.

Obdobje druge svetovne vojne nas je močno za-
znamovalo. Namesto da bi se v tistih težkih za prežive-
tje naroda ključnih časih povezali ter enotni in močni 
nastopili proti okupatorju in totalitarnim ideologijam, 
smo se medsebojno razklali. Ta del preteklosti, ta del 
naše zgodovine nas bremeni še danes in temu dejstvu 
gre najverjetneje pripisati tudi razlog, zakaj je trajalo 
več desetletij, preden smo zmogli postaviti ta pomnik, 
preden smo zmogli priznati, da je tudi slovenska po-
vojna oblast postavljala koncentracijska taborišča, v 
katerih so bili lakota, bolezni, epidemije, izčrpanost, 
trpljenje, beda in poniževanje del vsakdanjika. Dana-
šnjo slovesnost razumem zato tudi širše, kot simbolno 
dejanje pomiritve, kot prispevek k spravi, sožitju in 
spoštovanju. Verjamem, da bo temu spominskemu 
obeležju sledilo še prenekatero ter trdno zaupam v ra-
zum in iskreno željo vseh nas, da končno presežemo 
delitve.

Danes se spominjamo dogodkov, ki nam morajo 
služiti kot močno in jasno sporočilo. Gre za dragocen 
nauk zgodovine, ki je zlasti v zadnjih tednih, ko se v 
srcu Evrope soočamo z napadi na temeljne človekove 
pravice, na demokratične in obče človeške vrednote, 
še posebej dragoceno. Gre za sporočilo, da nasilje in 
nestrpnost rušita sožitje, spodkopavata medsebojno 
spoštovanje in krepita začaran krog nasilja. Hkrati 
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pa gre tudi za sporočilo, da nas spomin na pretekle 
izkušnje ne sme razdvajati pri oblikovanju skupne pri-
hodnosti.

Spoštovani, obe državi, Slovenija in Madžarska, 
sta članici skupne »evropske družine« in tketa tesne 
odnose pristnega prijateljstva in sodelovanja. Uspeli 
smo zgraditi odnose, ki jih še dodatno krepi dejstvo, 
da na obeh straneh meje živijo pripadniki narodnih 
skupnosti, slovenske in madžarske. Verjamem, da 
bomo kljub tragičnosti dogodkov, ki se jih danes spo-
minjamo, s tem simbolnim dejanjem zaokrožili dolgo 
zamolčano zgodbo 558 prekmurskih Madžarov, ki so 
bili žrtve povojnega nasilja. Hkrati pa verjamem, da 
bomo z današnjim dejanjem prispevali h krepitvi in 
poglabljanju vezi med državama, predvsem pa med 
prebivalci obmejnih krajev.

Naj si za zaključek sposodim dragocene besede, ki 
jih je v sicer nekoliko drugačnem kontekstu na nedav-
ni obletnici Dražgoške bitke v svojem govoru izrekel 
vaš sorojak, akademik dr. Anton Vratuša, ki je sam 
izkusil gorje druge svetovne vojne. Dejal je: »Oprostí 
se lahko, pozabiti se ne more in se ne sme, da lahko 
delujemo tako, da se kaj takega nikoli več ne zgodi.« 
Verjamem, da ste tisti, ki ste strahote taborišč doživeli 
in jih uspeli tudi preživeti, storilcem odpustili – bre-
me preteklosti bi bilo sicer verjetno pretežko. Hkrati 
pa upam, da svojo izkušnjo, čeprav bolečo, delite z 
drugimi, kajti le tako bo spomin ostal živ in le tako 
lahko upamo, da se tragična zgodovina ne bo nikoli 
več ponovila.

Hvala za pozornost.

Govor predsednika madžarskega 
parlamenta, dr. Lászla Kövérja

Spoštovani gospod predsednik Brglez, spoštovani 
gospod župan, spoštovane gospe in gospodje!

Srednjeevropski zgodovinarji so pred nedavnim 
skupaj preučevali zgodovino oziroma zgodovinopisje 
držav tega območja, in so nauk svoje analize strnili v 
en sam stavek, in sicer: »Moj junak, tvoj sovražnik!«

Zaradi težke zgodovinske dediščine srednjee-
vropskih ljudi in držav je skušnjava protislovja pri 

skupnem razmišljanju in psihologiji vsebin še danes 
pogosto in na mnogih mestih močnejša kot nagon po 
vzajemnosti. 

V dvajsetem stoletju na tem našem območju, ki 
sta ga prizadeli dve svetovni vojni, sprememba meja 
po Trianonski pogodbi, komunizem, kolektivna od-
govornost, povračilni ukrepi in prisilno izseljevanje, 
mnogi še vedno mislijo, da so oni lahko le junaki, nji-
hovi sosedje pa le sovražniki, ki jih je treba premagati. 
Tisti, ki mislijo tako, se motijo. 

V naših pokrajinah so naši junaki in naši sovra-
žniki, merjeno z zgodovinskim merilom, neredko vsi 
le žrtve. 

Žrtve razmišljanja, ki ne prepozna srednjeevrop-
ske soodvisnosti, ki je vzklila v skupnih geografskih, 
zgodovinskih, gospodarskih in kulturnih koreninah, 
ne prepozna nevarnosti, ki ogroža vse nas, in ne pre-
pozna možnosti za sodelovanje, ki vse nas krepi. 

Mi, današnji Madžari in Slovenci, mi vsi dolguje-
mo našim žrtvam to, da ne ponovimo napak in gre-
hov, katerih žrtve so postali oni. 

Danes postavljamo obeležje prekmurskim ma-
džarskim žrtvam, ki so jih leta 1945 šteli za sovražni-
ke. 

Leseni nagrobni spomenik v madžarski ljudski de-
diščini ne pomeni zgolj nagrobnega križa za izražanje 
spoštovanja do umrlega, ampak je tudi spominski ste-
ber, katerega izrezljani motivi predstavljajo različne 
spominske podobe, saj je spominjanje popolno le na 
ta način.

Spominjati se je treba skoraj 600 prekmurskih Ma-
džarov, ki jih je takratna jugoslovanska politična poli-
cija internirala, in ki so bili v svojem človeškem dosto-
janstvu in v svoji madžarski narodni zavesti ponižani 
in zlomljeni, a spominjati se je treba tudi tega, da so 
leta 1941-1942 takratne madžarske oblasti v teh kra-
jih internirale prav toliko Slovencev, jih poniževale in 
mučile zato, ker so jih prav tako šteli za sovražnike. 

Madžarske oblasti so leta 1942 imele Slovence, ki 
so se vselili po Trianonu, za vsiljivce, jugoslovanske 
oblasti pa so leta 1945 imele Madžare za nezveste. 
Vse to le zato, ker so po zaključku vojne s spremembo 
meje po trianonski pogodbi, ki je bila v skladu z inte-
resi velesil, postavili narodne skupnosti tega območja 
eno zoper drugo, da bi si gospodarsko in politično po-
dredili srednjeevropske države, in jim vladali. 

Spominjati se moramo tudi tistih, ki jim gre zahva-
la zato, da je večina prekmurskih Madžarov, ki so bili 
leta 1945 internirani, uspela preživeti preizkušnje. 

Madžar József Kővágó, ki je izviral iz Prekmurja 
in Slovenec Stane Vesel sta bila človeka v nečloveških 
razmerah, in s tem sta rešila življenje številnim inter-
niranim Madžarom. József Kővágó kot podžupan Bu-
dimpešte je leta 1945 o internacijah obvestil madžar-
sko zunanje ministrstvo, ki se je obrnilo na Zvezno 
nadzorno komisijo. Komisija je odredila pregled dej-
stev, ki ga je na kraju samem opravil pooblaščenec za 
notranje zadeve Narodne vlade Slovenije, ustanovlje-
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ne 10. maja 1945. Vesel je natančno razkril dejstva, ni 
poslušal laži vodstva jugoslovanske politične policije, 
ki je sprva zanikalo, da bi internirali tudi Madžare, ko 
pa je bilo primorano priznati, je trdilo, da so bili vsi 
internirani Madžari fašisti, kar se je prav tako izka-
zalo za laž, saj so bili večinoma starejši ljudje, ženske 
in otroci.

Spoštovane gospe in gospodje!
Leseni nagrobni spomenik ne obeležuje le spo-

mina na dogodke v preteklosti, ampak nas opominja 
tudi na naše sedanje in prihodnje obveznosti. 

Svojim otrokom moramo ustvariti svet, kjer juna-
ki naših srednjeevropskih sosedov ne bodo več sovra-
žniki, ampak soborci, pravi zavezniki. Le tako se nam 
bodo odprle priložnosti, da se bomo skupaj spopadali 
z nakopičenimi gospodarskimi in družbenimi teža-
vami, in da bomo lahko ostali v svoji rojstni deželi 
kot Slovenci in kot Madžari, da bomo ohranili svojo 
nacionalno kulturo, nacionalno državo na območju 
Evropske skupnosti. 

Mislim, da mi, Madžari in Slovenci, zmoremo biti 
na vseh področjih po svoji vesti vzor našim srednjee-
vropskih partnerjem. 

Zahvaljujem se vam, da se lahko danes skupaj spo-
minjamo ter hvala predsedniku Državnega zbora, go-
spodu Brglezu, da nas je počastil s svojo prisotnostjo.

Poklon žrtvam in upanje vsem nam, ki se jih spo-
minjamo! Naj nam Bog pomaga!

AKTUALNO

Likovni natečaj

V mesecu novembru smo se udeležili likovnega 
natečaja »Otroci in glasba«, ki ga je organizirala revija 
Zmajček. Člani komisije so izbrali pet najizvirnejših 
prispevkov. Podelili so nam 2. nagrado, in sicer paket 
Zmajčkovih knjižnih in glasbenih zakladov. Nagrade 
smo se zelo razveselili. Spravili smo jo v bralna na-
hrbtnika in sedaj potujeta po razredu od učenca do 
učenca. Z veseljem bomo prebirali knjige in poslušali 
zmajčkove pesmi.

Učenci 3. a

Ustvarjanje z žico

V petek, 6. 2. 2015, smo s sošolci in sošolkami 
ustvarjali z žico. Učiteljica nam je dala natančna na-
vodila. Največja težava je bila, ker nisem vedela, kaj 
naj naredim. Dobila sem zamisel, da naredim družino 

polžev, ogrlico in obesek. Tudi sošolci so naredili naj-
več nakita. Učiteljica je izdelala majhno kolo iz žice. 
Vsak od nas je imel drugačno barvo žice. Naredili 
smo več kot dvajset izdelkov.

Vse izdelke smo razstavili nad predali in krasijo 
našo učilnico. Ustvarjanje z žico mi je bilo zelo všeč in 
bom to poskusila tudi doma.

Nika Pšajd, 3. a
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Četrtfinale državnega prvenstva v 
nogometu za učence OŠ

V sredo, 11. 2. 2015, je na naši šoli potekalo četrtfi-
nale državnega prvenstva v nogometu za starejše deč-
ke osnovnih šol. Sodelovale so štiri šole: OŠ Voličina, 
OŠ Prežihovega Voranca Bistrica, Prva osnovna šola 
Slovenj Gradec in OŠ Zreče. Pred začetkom tekem in 
vmes so bili kratki nastopi Eve Kurnik, šolskega de-
kliškega ansambla, Ive Šuman in Hane Pivljakovič ter 
plesnih parov iz šestega razreda. Prvo tekmo smo od-
igrali proti OŠ Prežihovega Voranca in jo premagali s 
pet proti dva. Zmagali smo tudi proti Prvi osvnovni 
šoli Slovenj Gradec, proti OŠ Zreče pa smo žal izgubili 
s tri proti pet. Na koncu je bil vrstni red takšen: prvo 
mesto OŠ Zreče, drugo mesto OŠ Voličina, tretje me-
sto Prva osnovna šola Slovenj Gradec in četrto mesto 
OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. Samo prvi dve ekipi 
sta se uvrstili v polfinale in ker smo bili drugi, smo 
med njima. Čestitamo našim igralcem. 

Tina Perko, 8. a

Ob zaključku 1. ocenjevalnega 
obdobja

Na začetku šolskega leta je bilo v šolo vpisanih 236 
učencev. Dva učenca sta se novembra 2014 prepisala 
na OŠ Voličina, zato je ob zaključku I. ocenjevalne-
ga obdobja vpisanih 238 učencev. Vrtec je septembra 
obiskovalo 85 otrok v 5 skupinah, ob zaključku janu-
arja 2015 imamo v vrtcu 87 otrok.

V šolskem letu 2014/2015 je OŠ Voličina pričela 
uvajanje TJA v 2. razred osnovne šole. Spremljanje 
uvajanja izvaja Zavod RS za šolstvo. Angleščina je pri 
drugošolcih na urniku dvakrat tedensko. Pouk poteka 
brez delovnih zvezkov in učbenikov in temelji na slu-
šnem razumevanju ter govoru. Učiteljica z razredni-
čarko sodeluje pri izboru vsebin, saj je snov neločljivo 
povezana z vsebinami ostalih predmetov. Učenje po-
teka preko igre, petja, zgodbic. 

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 tekmova-
li v suhem biatlonu ter opravili pohod na Zavrh in v 
Dolge Njive. Učence I. VIO je 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 pa so tudi več kot štirideset 
hotelov za žuželke.

V petek, 3. 10. 2014, ob 18.00 je OŠ Voličina sku-
paj z DP dr. Antona Trstenjaka pripravila prireditev 
ob svetovnem dnevu učiteljev. 

V torek, 9. 12. 2014, od 17.00 do 18.30 smo v šoli 
organizirali karierni sejem. Nanj smo povabili srednje 
šole, da so učencem od 6. do 9. razreda in njihovim 
staršem predstavile programe in poklice, za katere iz-
obražujejo. 

Strokovni delavci šole so v skladu z letnim delov-
nim načrtom organizirali in izvedli 5 medsebojnih 
hospitacij. Za strokovne delavce šole je v sodelovanju 
z Zavodom RS za šolstvo, OE Ljubljana in dr. Natalijo 
Komljanc na šoli organiziran strokovni seminar z na-
slovom Formativno spremljanje. 

Dejavnosti v vrtcu ter pouk in druge aktivnosti v 
šoli so v I. ocenjevalnem obdobju potekale v skladu s 
sprejetim Letnim delovnim načrtom OŠ Voličina.

Ravnatelj
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Kako so živeli nekoč

Delovni dan stare mame nekoč

Zjutraj je stara mama vstala in si nadela copate. 
Spraznila je svojo nočno posodo. Zakurila je ogenj v 
štedilniku in pometla tla. Pristavila je lonec s hrano. 
Nato je pojedla kosilo. Po kosilu je iz vodnjaka pote-
gnila vedro vode in ga na glavi odnesla v leseni čeber. 
Z ribežem je oprala umazana oblačila in jih z lesenimi 
ščipalkami obesila na vrvico. Zvečer je ob petrolejki 
pletla kapo. Ob osmi uri je odšla spat.

Brina Bezjak, 1. a

Babica je vstala. Zakurila je peč in pometla. Sku-
hala je kosilo in ga dala na mizo. Šla je k vodnjaku po 
vodo in jo zajela z vedrom. Potem ga je na glavi odne-
sla h koritu. Nato je odšla po ribež in oprala perilo. Pe-
rilo je obesila na vrvico. Babica je potem sedla k mizi 
in začela plesti pulover. Zvečer, ob osmi uri, je končala 
s pletenjem in odšla spat. Sanjala je lepe sanje.

Neja Ornik, 1. a

Otroci nekoč

Nekega jutra sta Saška in Maša v zvezek pisali črke. 
V učilnici je bila majhna tabla, peč na drva, kateder in 
računalo. Po pouku je Maša z bratcem Jonom odšla 
domov. Maša je bila oblečena v krilo, suknjo, na glavi 
je imela ruto. Jon je držal tablico s kamenčkom. Doma 
ju je čakala mama Jožica in ata Franček. Za kosilo so 
jedli žgance z ocvirki. Jedli so iz velike sklede z leseni-
mi žlicami. Maša je rekla: «Žganci so zelo dobri.« Zve-
čer je dedek Jože vnukom bral pravljico. Kaj in Maša 
sta sedela ob krušni peči, bratec Jon pa se je grel na 
njej. Otrokom je bil dan zelo zanimiv.

Brina Bezjak, 1. a

Tinka in Metka sta bili v šoli. Učili sta se abece-
do in števila. Po končanem pouku je Metka z bratcem 
odšla domov. Doma sta ju pričakala očka in mama. Po 
kosilu so se odpravili za toplo peč in poslušali dedko-
ve stare pravljice. Po končani pravljici so odšli spat.

Neja Ornik, 1. a

Pust

Bliža se čas pustnega rajanja. Tudi sam sem se od-
ločil, da se bom našemil. Z atijem sva pregledala vse 
možnosti, v kaj bi se lahko našemil. Nato sva na inter-
netu naročila pustni kostum. Naslednji dan je poštar 
prinesel paket. Paketa sem se zelo razveselil, saj sem 
vedel, da je pustni kostum. Kostum sem vzel iz ška-
tle in si ga oblekel. Bil sem vesel, saj sem izgledal kot 
prava ninja. Upam, da se bom udeležil kakšne pustne 
povorke.

Lin Oberlajt, 2. a

Pri babici in dedku

Zvečer sem se odpravila k babici in dedku. Tam 
sem prespala. Zjutraj sem se zbudila. Babica mi je pri-
nesla kakav, zase in za dedka pa kavo. Po zajtrku sva se 
z dedijem odpravila ven in se sankala. Potem je prišla 
Sara in skupaj sva se sankali. Kmalu naju je zazeblo. 
Odšli sva v hišo, kjer nama je babica pripravila pico in 
skuhala topel čaj. Sara je odšla domov, mi pa smo se 
odpravili še do Jožice. Pri Jožici smo jedli buhteljne. 
Nato smo šli domov. Doma sta se me ati in mami zelo 
razveselila.

Nika Vnučec Hlupić, 2. a 

Nina Kmetič, 9. aNina Kocpek, 9. b
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Zima

Zima prinese nam sneg,
zvečer povzroči sončev beg.
Lahko naredimo snežaka 
iz snežnega oblaka.

Sankamo se,
smučanje ne odpade.
Na snegu zabavamo se,
to mogoče le pozimi je.

Večina živali spi,
včasih tudi mi.
Pozimi nas zebe zelo,
včasih ne tako močno.

Ajla Ana Egghart, 6. a

Snežinka

Snežinka je kot list iz neba,
ki pada in pada in pade na tla.
Pa je snežinka posebna zelo,
zdi se vsaka enaka, čeprav ni tako.

Ko jih tisoč pade na tla,
nastane bela odeja.
Ko je končana naloga,
ji je sonce prava nadloga.

Zato se spomladi v vodo spremeni,
s tem pomaga najbližji cvetici.
Njeno življenje končano je,
toda pozimi jo bodo nadomeščale njene prijateljice.

Ajla Ana Egghart, 6. a

Počitek

Ko privoščiš si ga,
je ponavadi nedelja.
V sanje odpelješ se,
z avtom smrtne tišine.

Ko spiš,
nič ne slišiš.
Ali na kavču zaspiš
ali pa se v službi utrudiš.

Pravi počitek prija ti,
četudi so vsi okoli glasni.
Ko zbudiš se,
si poln energije.

Ajla Ana Egghart, 6. a

Božični večer z Noriyokijem

V sredo, 24. 12. 2014, se je zbrala vsa družina, da 
bi skupaj preživeli božični večer. Z nami je bil tudi 
novi prijatelj iz Japonske Noriyoki.

Pozno popoldan so prispeli k nam na obisk. Smre-
ka je bila že postavljena, samo jaslice je moral narediti 
stric. Nato smo pripravili slastno večerjo. Tartufi in 
domače testenine. S parmezanom je bil okus še boljši. 
Ko smo imeli trebuščke polne, smo odšli na večerni 
sprehod. Preden smo odšli smo poskrbeli za svojo 
varnost. V rokah smo imeli svetilke, na gležnjih in 
okoli zapestja pa kresničke. Nato smo lahko odšli na 
pot. Ker je bila noč jasna, smo lahko opazovali zvez-
de. Ob koncu sprehoda sva se z Noriyokijem pogo-
varjala v nemščini in angleščini. Ko smo prišli domov, 
so nas pod božično jelko pričakala darila. Malo smo 
morali počakati. Najprej smo še pojedli narezek. Ko je 
napočil čas odpiranja daril, sem začela trgati okrasni 
papir. Darila so bila prečudovita in zelo uporabna. Od 
Noriyokija sem dobila velikansko liziko in bombone 
z Dunaja. Nato je napočil čas odpiranja daril za dru-
ge. To je bilo malce dolgočasno. Ko smo odprli vsa 
darila, sva z Noriyokijem igrala družabne igre: črni 
Peter, štiri v vrsto in človek ne jezi se. Pri razlagi sta 
mi pomagala sestrična Amadeja in njen fant Tine. Pri 
igri človek ne jezi se sem se naučila šteti do šest po ja-
ponsko. Večer se je počasi iztekal, zato so gostje začeli 
odhajati domov.

Ta božič si bom za vedno vtisnila v spomin. Upam, 
da še kdaj vidim prijatelja Noriyokija.

Dora Egghart 5. a
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Dogodivščine pri Lunicah

Prav te dni si pojemo pesem: »Tam na bregu mož 
stoji, v roki metlo on drži ...« A ga prepoznate?

Seveda, saj nas snežak pozdravlja takoj, ko nam 
zima natrese dovolj snega. Tudi v skupini Lunice smo 
se snega zelo razveselili in takoj preverili, ali je še bele 
barve, ali je še vedno mrzel, ali lahko že naredimo 
snežaka in se kepamo.

Kam lahko veter ponese snežinko in kaj se z njo 
zgodi, smo si lahko ogledali v predstavi Izgubljena 
snežinka lutkovne skupine MAKS.

Zimo smo si tudi zelo natančno prikazali na pla-
katu in spoznali veliko novih zanimivih stvari, ki se 
dogajajo pozimi.

Da nas pozimi ne zebe v prste, si nadenemo roka-
vice. Kaj se zgodi z rokavico, če jo izgubimo, pa smo 
izvedeli v pravljici Rokavička in to prikazali z drama-
tizacijo.

V začetku meseca februarja smo v vrtcu pripravili 
zelo pester teden kulture. Spoznali smo pesmi naše-
ga velikega pesnika dr. Franceta Prešerna, si ogledali 
slovenski film in prisluhnili ge. Darinki Čobec in gdč. 
Aleksandri Papež na pravljični urici. Prav tako smo 
pripravili tudi slovesno prireditev – proslavo z nasto-
pom vseh skupin ter si pripravili knjižno tržnico, kjer 
smo si lahko zamenjali knjige.

Najbolj norčav čas – pust, je tudi nas navdihnil in 
tako smo si izdelali skupinsko masko. Ali nas prepo-
znate?

Pust je pregnal zimo, tako se pri Lunicah lahko že 
veselimo prvih zvončkov, mačic, vijolic in sonca.
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2. februar – dan mokrišč

V sklopu svetovnega dneva mokrišč, ki je 2. febru-
arja, smo si pri biologiji ogledali prispevek o mokri-
ščih v Sloveniji. Tega dne (pred več kot štiridesetimi 
leti) so v Iranskem mestu sprejeli Ramsarsko konven-
cijo o zaščiti mokrišč.

Mokrišča so ekosistemi v naravi z raznolikimi ži-
valmi in rastlinami, kar pa omogočajo površinske ali 
podzemne vode. Imajo številne funkcije, in sicer so 
vir hrane, čistijo vodo, delujejo kot naravni zbiralnik, 
imajo blagodejen vpliv na okolje, preprečujejo sušo in 
poplave, prav tako so dom številnim ogroženim žival-
skim in rastlinskim vrstam.

Mokrišča v Sloveniji

Poznamo več vrst mokrišč, kot so na primer mo-
čvirja (poplavna ravnica Mure, Ljubljansko barje, 
Krakovski gozd ...), nizka barja (Bloke in Zelenci) in 
visoka barja (pohorska barja in barja na Jelovici), mr-
tvice rek, mokrotni travniki, polslane lagune, soline 
(Sečoveljske soline, Škocjanski zatok, Strunjanske so-
line), podzemne vodne jame (Postojnska jama, Ško-
cjanske jame ...) in poplavni gozdovi.

Ramsarska konvencija podaja za mokrišče nasle-
dnjo razlago; mokrišča so območja močvirij, nizkih 
barij, šotišč ali vode, naravnega ali umetnega nastan-
ka, stalna ali občasna, s stoječo ali tekočo vodo. Voda 
je sladka, polslana ali slana, vključno z območji obal-
nega morja, kjer voda ob osekah ne presega globine 
šest metrov.

V Sloveniji imamo pod zaščito Ramsarske kon-
vencije tri mokrišča. To pa so: Sečoveljske soline, 
Cerkniško jezero in Škocjanske jame, ki so bile prve 
podzemne jame na svetu.

 V mokriščih po Sloveniji najdemo: želvo skle-
dnico, približno 16 vrst žab, številne vrste rib in ptic, 
kače, kačje pastirje, šotni mah, avtohtono slovensko 
orhidejo, v jamskem svetu pa tudi jamske hrošče, paj-
ke ... Zaradi zakisanosti tal na mokriščih pa najdemo 
tudi rosiko, ki je mesojeda.

Mokrišča so ogrožena zaradi človekovega vpliva 
na naravo z onesnaževanjem, zaraščanjem in izsu-
ševanjem le-teh v svoj prid. Zaradi nepremišljenega 
človekovega poseganja v naravo je ponekod po svetu 
izginilo že več kot 90 % mokrišč.

Ti naravni ekosistemi so zelo pomembni za bio-
diverziteto ali naravno raznolikost, zato moramo na 
njih paziti in jih ohranjati, saj z njihovim uničevanjem 
škodimo sami sebi, prav tako pa tudi naravi.

Nina Kocpek in Karolina Rojko, 9. b
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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

Urban Šuster, 5. a

Laura Vugrinec, 1. a Matic Čeh, 1. a

Vid Caf, 5. a Mark Vidovič, 5. 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.


