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Osvojen naslov državnega prvaka
v futsalu v kategoriji U15

Po lanskem tekmovanju državnega prvenstva v futsalu v U13 so isti igralci KMN Slovenske gorice po-
novno osvojili naslov državnega prvaka, vendar letos v kategoriji U15. Potrditev in ponovna osvojitev laska-
vega naslova, biti najboljši v državi, ni bila lahka in ne samoumevna. Po prvi finalni tekmi, ki je bila odigrana 
pred 120 gledalci v domači športni dvorani v Voličini, v nedeljo, 19. 4. 2015, se je domača ekipa z avtobusom 
in s prednostjo 8 : 1 odpravila na gostovanje k ekipi ŠD Extrem v Sodražico (nadaljevanje na 3. strani).
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Druga finalna tekma je bila odigrana v nedeljo, 
26. 4. 2015, v športni dvorani v Sodražici. Tekma se 
je začela nepričakovano za KMN Slovenske gorice, saj 
so domačini ŠD Extrem začeli silovito in že v drugi 
minuti povedli. Navijači, trenerji in igralci KMN Slo-
venske gorice smo v 10 minuti tekme ob rezultatu 
3 : 0 za domače začeli razmišljati in se spraševati, ali 
bo prednost iz prve finalne tekme zadostovala. Minu-
ta odmora na zahtevo trenerja Dejana Krambergerja 
in nekaj menjav ter bolj čvrsta igra v obrambi je pri-
pomogla, da domačini niso bili več tako učinkoviti. V 
14. minuti je po samostojni akciji na obraze igralcev 
Slovenskih goric narisal nasmeh Rok Sužnik, saj je re-
zultat znižal na 3 : 1. Ob zaključku prvega polčasa so 
domačini vodstvo povišali na 4 : 1 in si obudili upanje, 
da bodo mogoče presenetili goste iz Voličine. Drugi 
polčas so na parketu prevladovali igralci KMN Slo-
venske gorice, saj je v 22. minuti Žan Šprajc Žagavec 
znižal na 4 : 2, Rok Sužnik pa je v 29. minuti s svojim 
drugim zadetkom domačinom strl še zadnje upanje 
na kakršnokoli presenečenje. Piko na i je postavil Ma-
tic Goznik, ki je zadel v 36. minuti in postavil končni 
rezultat druge finalne tekme 4 : 4. Omenjeni končni 
rezultat tekme pomeni, da so bili člani KMN Sloven-
ske gorice tudi na tej tekmi boljši od domače ekipe ŠD 
Extrem, ker zadetki v gosteh štejejo več.

Mnogi športniki vedo, da je zelo težko ubraniti 
osvojeno 1. mesto iz pretekle sezone. Ekipi KMN Slo-
venske gorice U13 iz lanske sezone je letos to uspelo v 
kategoriji U15. Skupni rezultat obeh finalnih tekem z 
ekipo ŠD Extrem je 12 : 5 za KMN Slovenske gorice. 

Tekmovanje je bilo organizirano v dveh delih, 
rednem in finalnem na izpadanje. Po 8 zaporednih 
zmagah v rednem delu prvensta je prišel mesec janu-
ar, kjer sta sledila dva poraza, in sicer 9 : 1 s KMN 
Meteorplast v Ljutomeru in 3 : 5 s FC Litija v Voličini. 
Sledilo je spet 5 zaporednih zmag. Med njimi izposta-
vljam tri. Zmago 5 : 6 z NK Imeno v Podčetrtku, kjer 
je bil zmagoviti zadetek dosežen v zadnji minuti sre-
čanja. Tudi zmaga s FC Litija v 13. krogu tekmovanja 
v Voličini z rezultatom 7 : 5 ni bila enostavna in lahka, 
ker je bil rezultat polčasa 3 : 3. Vsi, ki spremljamo našo 
ekipo in igralce, smo ponovno začeli močneje verjeti 
vanje po končani tekmi 15. kroga, ki je bila odigrana 
v Ljutomeru proti KMN Meteorplast. Prvi polčas so 
dobili domačini s 5 : 1. Na začetku drugega polčasa so 
domačini vodili s 6 : 1 in 7 : 2. Ob pripombi na sojenje 
je sodnik našega trenerja Zorana Ahmetovića poslal 
na tribuno med gledalce. Takrat pa se je med igralci 
KMN Slovenske gorice nekaj zgodilo. V njih se je pre-
budila silna želja po igranju dobrega nogometa in do-
kazovanju ter zmagi. Ko so bili čisto na tleh z velikim 
zaostankom in trenerjem med gledalci, so se kot v fil-
mu Terminator začeli sestavljati, pobirati izpod prahu 
in ruševin ter se dvignili. Z igro so šokirali domačo 
ekipo in tekmo dobili z rezultotom 9 : 10. Z zmago so 
zasedli prvo mesto na lestvici vzhod in s tem lažjega 
nasprotnika v finalnem delu tekmovanja.

V finalni del tekmovanja se je uvrstilo 8 ekip, po 
štiri iz vzhoda in zahoda. V četrtfinalu je ekipa naj-
prej gostovala pri Kix Ajdovščina in zmagala 3 : 12. V 
Voličini je Kix Ajdovščina doživel še en visok poraz 
19 : 3. V polfinalu je ekipa gostovala v Litiji in zma-
gala 1 : 4, v Voličini so Litijani doživeli visok poraz 
s 13 : 3. V finalnem delu tekmovanja na izpadanje je 
ekipa KMN Slovenske gorice dosegla 5 zmag in neod-
ločen razultat.

Ekipa KMN Slovenske gorice U15 ima zveste na-
vijače. Zraven trenerjev in predstavnika kluba ekipo 
na vseh tekmah običajno spremlja od 10 do 15 staršev. 
Igralci naše ekipe so na podlagi 7-letnega dela trener-
jev precej nogometno pismeni. To pomeni, da vedo, 
kako se igra nogomet. Menim, da smo starši prav tako 
velika podpora igralcem. Tudi na gostovanjih smo bili 
starši oz. navijači igralcev KMN Slovenske gorice obi-
čajno številčnejši od navijačev domačih ekip. Nika-
kor pa ni zanemarljivo, da se vsi straši, kot je za našo 
družbo nasploh značilno, odlično spoznamo tudi na 
nogomet. To pomeni, da imajo trenerji KMN Sloven-
ske gorice še najmanj deset pomočnikov na tribuni, 
ki pametujemo, kako bi bilo, če bi bilo in kako naj bo. 
Vsem trenerjem, ki delate z našim otroki in ste jih 
pripeljali do ponovnega naslova, se za vmešavanje nas 
staršev v vaše delo, opravičujem.

Za ekipo KMN Slovenske gorice so drugi zapore-
dni naslov državnega prvaka osvojili naslednji učen-
ci OŠ Voličina: Mihael Dobaja, Marko Bračko, Žan 
Šprajc Žagavec, Aljaž Ruis, Matic Goznik, Rok Su-
žnik, Aljaž Goznik, Žan Rebernik, David Ahmetović, 
Aljaž Onič, Nik Kostanjevec in Matija Matic Horvat 
ter Jakob Nemšak iz OŠ Korena. Vsem učencem česti-
tam za ponovno osvojitev laskavega naslova državnih 
prvakov. Posebej želim pohvaliti najboljšega strelca 
tekmovanja U15 Aljaža Ruisa, ki je v rednem delu tek-
movanja dosegel 50 zadetkov in še 13 v finalnem delu. 
Ob tej priložnosti se v imenu šole zahvaljujem vsem 
trenerjem, ki ste to šolsko leto vodili treninge, in sicer 
Dejanu Krambergerju, Zoranu Ahmetoviću, Andreju 
Fekonji in Štefanu Ruisu ter tudi tistim, ki ste v pre-
teklih letih delali z našimi mladimi perspektivnimi 
malonogometaši. Vsem skupaj, igralcem, trenerjem 
in staršem čestitam, za dosežen uspeh.

Želim si, da uspeh v U15 ni zaključena zgodba, 
ampak da bomo vsi še naprej držali skupaj, si ob obili-
ci različnosti zaupali in še naprej podpirali naše mlade 
upe v U17, kjer bodo nastopali v naslednji sezoni.

Ravnatelj

Mladi zeliščarji na učnem
zeliščnem vrtu

V središču Voličine, pri cerkvi sv. Ruperta, na-
stajajo t. i. učni vrtovi. Gre za zeliščni vrt, beli vrt in 
močvirni vrt. Mladi zeliščarji smo pri zeliščarskem 
krožku skupaj z Marijo Čuček v zeliščnem vrtu po-
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stavili tablice z imeni nekaterih rastlin. Vsak zeliščar 
je postal skrbnik svoje rastline. Zanjo bo skrbel in se 
o njej skušal čim več naučiti. Otvoritev vrtov bo 15. 8. 
2015. Na ogled bo 20 raznovrstnih rastlin, 50 različ-
nih zelišč in 4 vrste sadnih dreves. Za vrt bomo mladi 
zeliščarji seveda pomagali skrbeti. 

1. Na zeliščnem vrtu
2. V naš hotel, ki smo ga izdelali v tednu vseživljenj-
skega učenja, so se naselili prvi gostje
3. Postavitev tablic

Mladi zeliščarji iz 2. in 4. razreda

Prvošolci na plavalnem tečaju

Prvošolci so imeli v tednu od 13. 4. 2015 do 17. 4. 
2015 10-urni plavalni tečaj. Vsak dan so se tako po 

pouku odpeljali do Term Ptuj, kjer so jih pričakali pla-
valni učitelji. Tam so ob igri in resnem delu izpopol-
nili svoje znanje plavanja. Zadnji dan tečaja, ko so vsi 
uspešno opravili testiranje in se spustili po toboganu, 
jih je obiskala maskota Vili. Čestitke vsem učencem 
za vztrajnost in pogum! 

Učiteljica Regina

Plavalni tečaj v 2. razredu

V začetku aprila smo se učenci 2. razreda, vrtec 
Selce in vrtec Voličina odpravili na plavalni tečaj v 
Terme Ptuj. Najprej smo se odpravili v skupinsko gar-
derobo, kjer smo se preoblekli v kopalke. Nato smo 
odšli v mali bazen. Tam so nas čakali plavalni učitelji 
in učiteljice. Učiteljica plavanja nas je razdelila v sku-
pine in ustvarili smo vrtinec v vodi. Na koncu plava-
nja smo se posedli na klopce in pojedli sendviče. Uči-
telji in učiteljice so nas naučili plavati. Zadnji dan nas 
je obiskal raček Vili in nam dal bombone. Ta teden je 
bil zanimiv in super. 

Matic Družovič, 2. a

V mesecu aprilu smo se drugošolci odpravili na 
plavalni tečaj. Tam smo spoznali plavalne učitelje in 
učiteljice. Prvi dan smo se morali postaviti v vrsto in 
trenirati puščico. Kasneje smo šli v otroški bazen. Tam 
smo se razdelili v skupine. Plavali smo tudi v olim-
pijskem bazenu. Vadili smo plavanje žabice. Ko smo 
plavanje obvladali, smo vadili skok na glavo. Zadnji 
dan smo imeli preizkus plavanja. Plavati smo morali 
do konca bazena. Po kopanju smo se najedli. Čez ne-
kaj časa smo šli na avtobus, ki nas je varno pripeljal v 
Voličino.

Amadej Ploj, Luka Poš, 2. a

Obisk ekološke kmetije

Učenci 1. in 2. razreda so se v torek, 5. 5. 2015, 
udeležili dneva odprtih vrat ekološke kmetije Živko v 
Sp. Voličini, ki ga je organiziralo društvo LAS Ovtar 
Slovenskih goric. Ogledali so si ekološki zelenjavni vrt 

1. 2.

3.
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in živali na kmetiji. Po vodenem ogledu jih je ga. Albi-
na pogostila z domačim sokom in pecivom.

Učiteljica Regina

Otroška varnostna olimpijada

V četrtek, 7. 5. 2015, smo imeli športni dan ali na-
tančneje odšli smo v Cerkvenjak na Otroško varno-
stno olimpijado. Najbrž se sprašujete, kaj je to. 

To je tekmovanje sestavljeno iz štirih polj ali bo-
lje rečeno štirih različnih iger. Tekmuje lahko največ 
deset igralcev, zato smo se odločili, da se razdelimo v 
dve skupini, 6 učencev našega razreda pa bo navijačev 
in navijačic. Skupini smo poimenovali Voličina 1 in 
Voličina 2.

Polni pričakovanj smo se torej v četrtek zjutraj z 
avtobusom odpeljali v Cerkvenjak. Bili smo precej 
vznemirjeni, saj nismo natančno vedeli, kakšne igre 

se nam obetajo. 
In se je pričelo …
Prva igra je bila kot igra človek ne jezi se. Eden 

izmed tekmovalcev vrže ogromno kocko. Pomakneš 
se za toliko polj naprej, le če pravilno odgovoriš na 
splošno vprašanje. Če pa prideš na modro polje, je 
vprašanje zastavljeno mentorju. Ta igra nam je bila 
zelo lahka in ni nas bilo strah.

V drugi igri se nekdo vozi s kolesom med stožci. 
Prvi tekač mu v košarico na kolesu da kuverto. Drugi 
tekač odnese kuverto rovarjem, ti odgovorijo na vpra-
šanje in v kuverto dajo pravilni odgovor, nato jo nese 
nazaj in tako pelje do tretjega tekača. Ta prevzame ku-
verto ter jo nese na sodniško mizo. V tej igri je naša 
ekipa – Voličina 2 izgubila, ampak smo že od prve igre 
imeli toliko točk, da smo ostali prvi.

Tretja, za drugo skupino ponesrečena igra, je 
bila takšna: imeli smo kocke, iz katerih smo morali 
sestaviti znak, ki je bil na sodniški mizi. Uspelo nam 
je sestaviti le dve kocki. Bili smo razočarani in zelo 
žalostni.

Čas je še bil za četrto igro. Lahko bi jo poimenova-
li kar gasilska igra, saj so v tej igri bila pravila takšna: 
dva tekmovalca sta prinesla dve vedri vode in ju nato-
čila v veliko posodo. Naslednja dva sta črpala, en tek-
movalec pa je ciljal v luknjo, za katero je bila posoda. 
Ocenjevalo se je, kdo je imel v posodi več vode. To 
igro smo zmagali, zato smo bili veseli.

V prvi in drugi igri je ekipa Voličina 2 vodila z ve-
liko prednostjo. V tretji igri pa smo končali na pred-
zadnjem mestu. Medtem ko smo mi bili žalostni, je 
skupina Voličina 1 bila med prvimi. No, na koncu je 



29. maj 2015

stran 6

ekipa Voličina 1 bila deseta, Voličina 2 pa dvanajsta. 
Tekmovalo je sedemnajst šol. Ko smo že pri mestih, 
zmagala je OŠ Lenart.

Mi pa smo si rekli: »Ni pomembno zmagati, po-
membno je sodelovati. Tako nismo bili preveč žalo-
stni in na avtobusu je bil kar velik hrup.«

Neja Hadžiselimović, 4. a

Tekmovanje iz angleščine 

Tudi to šolsko leto je potekalo tekmovanje iz angle-
ščine za 9. razred, kjer smo lahko dokazali in poglobili 
svoje znanje angleščine. Mentorica tekmovalcev je bila 
učiteljica angleščine, Irena Zgaga. Najprej je potekalo 
šolsko tekmovanje, in sicer 20. 11. 2014. Sodelovale 
smo tri učenke iz devetega razreda: Nina Kmetič, Sara 
Toplak in Nina Kocpek. Sledila je naslednja stopnja 
tekmovanja, regijsko tekmovanje, na katerega sva se 
uvrstili Sara Toplak in Nina Kocpek. Tema letošnje-
ga regijskega in državnega tekmovanja je bil roman 
Charlesa Dickensa David Cooperfield. Tekmovanje je 
potekalo na OŠ Janka Padežnika, 28. 1. 2015. Naloge 
so bile zahtevne in tekmovalci smo morali pokazati 
obilo znanja. Nina Kocpek je na regijskem tekmova-
nju dosegla 49 točk, jaz pa 50 od 52 točk. Obe sva se 
zelo dobro odrezali in si zagotovili srebrna priznanja. 
Zame je sledila še naslednja stopnja, državno tekmo-
vanje, ki je potekalo 24. 3. 2015, na OŠ Frana Malgaja 
v Šentjurju pri Celju. V tekmovanje je bilo vloženega 
veliko truda. Na državnem tekmovanju sem dosegla 
29 točk od 30, kar pomeni, da sem osvojila zlato pri-
znanje iz znanja angleškega jezika. Vse pohvale in za-
hvale tudi mentorici.

Sara Toplak, 9. a

Vodni detektiv

Na Inštitutu za celostni razvoj in okolje (ICRO) 
v sodelovanjem z Ministrstvom za okolje in prostor 
(MOP) že 18. leto organizirajo nacionalni likovno – 
literarni in raziskovalni natečaj Vodni detektiv, kate-
rega smo se letos udeležili učenci 7. b razreda. Tema 
letošnjega natečaja je »Vodam več prostora«. Skozi 
projektno nalogo smo prišli do različnih ugotovitev in 
znanj, katera nam bodo pomagala tudi v nadaljnjem 
življenju. Odgovarjali smo na različna vprašanja in 
tako smo se naučili nekaj novega o vodi. 

Zadnje desetletje se z novo doktrino v vodarski 
stoki skozi evropsko direktivo o vodah uveljavlja osre-
dnja misel, da je treba vodam dati več prostora, ker 
si ga le-te sicer vzamejo same. Toda marsikdo še ne 
razume ali pa noče razumeti, da je narava vendarle 
močnejša od človeka in da je bolj modro se naučiti 
živeti v sožitju z naravo, kot pa si jo poskušati za vsako 
ceno prilastiti. 

Delali smo veliko ur, vendar smo se tudi veliko 
naučili, na primer kaj je voda in iz česa je sestavljena, 
kaj so poplave ter da so nova naselja bolj poplavljena 
kot stara. Najbolj zanimivo pa je, da zdaj vemo veliko 
o poplavah.

Nuša Kurnik in Tamara Kurnik, 7. b

Otroci in učenci pojejo, plešejo ter 
igrajo 2015

V torek, 21. 4 .2015, smo izvedli prireditev z na-
slovom Otroci in učenci pojejo, plešejo ter igrajo, ki je 
letos dobila pridih slovenske filmske glasbe od samih 
začetkov pa do danes.

Točke so bile vezane predvsem na odlomke in 
zvočne posnetke iz znanih slovenskih filmov.

Nastopajoči so bile plesne skupine, malčki iz vrtca, 
otroški in mladinski pevski zbor, šolski ansambel (Ka-
tarina Šuster, Manuela Brunčič, Sara Holdinar, Tomaž 
Ornik, Mario Sekol in Luka Horvat), komorni skupini 
vokalna in orffova, solisti Eva Kurnik kot vokalistka in 
na flavti, Vid Caf in Tina Perko na harmoniki, Kata-
rina Leš na violini ter učitelja Aleksander Šijanec na 
klarinetu in Davorin Žižek na trobenti.

Povezovalec in napovedovalec prireditve je bil 
Dominik Petko. Za zbijanje šal pa sta poskrbela Luka 
Strmšek in Benjamin Sužnik.

Karolina Rojko, 9. b

AKTUALNO
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ČOPIČ

PO ŠOLI JE JAN ŠEL V TRGOVINO. TAM JE 
KUPIL ČOPIČ. KO JE ŠEL SPAT, JE ČOPIČ OŽIVEL. 
JANU JE PORISAL ZID Z LEPIMI SLIKAMI. ZJU-
TRAJ SE JE JAN SPRAŠEVAL, KAJ SE JE DOGAJA-
LO PONOČI.

TJAŽ HADŽISELIMOVIĆ, 1. A

Nik si želi novo kolo

Nekega pomladnega jutra sta se Nik in mama po-
govarjala na balkonu. Nik je videl kolesarja.

Kolesar je pomahal Niku in mami Nini. Tudi Nik 
je želel kolesariti. Mama mu je rekla, da nima kole-
sa. Nik jo je vprašal, zakaj mu ne kupi kolesa. Želi si 
modro kolo. Mama mu pove, da nima dovolj denarja. 
Vprašati mora očeta. 

Ko je oče prišel domov, ga je Nik vprašal, če mu 
lahko kupi modro kolo. Oče mu je rekel, da mu bo 
kupil modro kolo. 

Jan Hegedič, 2. a

Doživetje v Bumbar parku

V soboto smo se ati, mami, jaz in Lara odpelja-
li v Maribor. Tam smo se dobili z družino, s katero 
bomo skupaj odleteli na dopust. To je atijeva sestrična 
Bojanca, Matjaž in punčka Lana. Odrasli so se zme-
nili, da nas odpeljejo v Bumbar park. Bila sem zelo 
vesela, čeprav nisem vedela, kaj me tam čaka. Ko smo 
prispeli v Bumbar park, smo zagledali velik poligon, 
po katerem so se vozili otroci z otroškimi avti. Takoj 
smo stekle tja, si poiskale vsaka svoj avto in ga pričele 
poganjati. Na začetku smo se zaletavale. Naredile smo 
pet krogov, nakar je začelo deževati. Odšle smo na no-
tranja igrala in avtomate. Ko smo postale lačne, smo 
se vsi skupaj odpravili na pravi hamburger. Ko smo se 
najedli, smo se odpeljali domov.

Klara Petek, 3. a

Ljubezen

Beseda ljubezen
za mene pomeni dosti reči;
recimo bolezen, 
ko nas v srčku zaboli.

Takrat, ko boli,
čutim, da vseeno mi ni!
Zato trudim se po najboljših močeh,
da na mojih licih je smeh.

Prisluhnem svoji družini,
ljudem, živalim in rastlini!

Lepo je imeti rad
in z vsemi dobroto deliti,
da v mojem srčku bolečine ni,
saj rada sladko zaspim
in zadovoljna se v novi dan prebudim.

Gaja Homec, 3. a

Psička Neli

Neli je rjave, bele in črne barve. Stara je sedem 
mesecev. Je zelo igriva, ravnokar je bila postrižena. 
Zdaj je zelo puhasta. Ima kletko, v kateri spi. Ima do-
sti igračk, s katerimi se igra. Je zelo lepa. Ko ji je slabo, 
gre v svojo posteljico. Zvečer gre spat, ko je zaspana. 
Njeni vzdevki so Neli, Nelika, Nelča in naša mala 
psička. Je pasme shih tzu.

Imam jo zelo rada.
Lana Hubernik, 3. a

Samota

Ko si sam,
govoriš tja v en dan.
Družiš z nikomer se,
da bi se te sošolke usmilile.

Aljaž Sužnik, 2. a Gašper Urbanc, 2. a
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Na sprehod greš sam
in rečeš: v kinu se ne zabavam.
Tvoji sorodniki so brez otrok,
zato te spremlja samoten obok.

Ko pa pisati knjigo začneš,
si priljubljenost oblečeš.

Ajla Ana Egghart, 6. a

Igrivost

Vsak otrok jo ima,
z njo se na različne načine ponaša.
Ko uporablja se,
marsikdo jezen je.

Večina odraslih nima je,
saj imajo obveznosti pomembne.
V otroštvu pozabili so jo,
nekateri jo še danes iščejo.

Igrivost igriva je,
rada se igra družabne igre.
Z radovednostjo prijateljici sta,
radi skupaj nakupujeta.

Ajla Ana Egghart, 6. a

Po mnogih letih Ojstrovrhar
obišče nuno Rozamundo 

Pred leti se je Ojstrovrhar zaljubil v Lejlo ter Ro-
zamundo pustil na dvoru, ta je postala nuna. Skrivaj 
je še vedno ljubila Ojstrovrharja, čeprav jo je zapustil. 
Rozamunda se je že sprijaznila z dejstvom, da ga ne 
bo nikoli več videla, dokler ni v samostanu naletela 
na presenečenje.

Ojstrovrhar je lepo živel z ženo Lejlo ter s tremi 
otroki. Otroci so bili zali, prav tako kot mati, med se-
boj si je družina zaupala vse. Bili so navezani drug na 
drugega, a kljub temu, jim Ojstrovrhar še ni povedal 

za Rozamundo. Nikoli ni zaspal mirne vesti, saj je pre-
tental osebo, ki mu je najbolj zaupala, zato se je neke-
ga sobotnega jutra odpravil poiskat preteklo ljubezen 
Rozamundo. Družini je povedal, da ga nekaj dni ne 
bo domov, osedlal konja in se odpravil na dvor.

Prispel je, vendar ni našel Rozamunde. Hotel je že 
obupati, ko se je spomnil samostana, v katerega je že 
kot majhna deklica rada zahajala. Stala je tam in moli-
la, okoli nje so stale še druge nune in molile z njo. Oj-
strovrhar je samo stal, dokler se ni Rozamunda obr-
nila. Ni vedela, kaj naj stori, mislila je, da ima privide, 
saj ne bi bilo prvič. Čutila je, kako se ji v očeh nabirajo 
solze. Ko je zbrala moč, je z močnim glasom vprašala: 
»Kaj delaš tukaj, Ojstrovrhar?« Odgovora ni dobila. 
V tistem trenutku se je zavedla, kako ga je ves ta čas 
pogrešala in mu planila v objem. Ojstrovrhar ji ga je 
vrnil. Tako objemajoč sta stala in jokala, izgubljena 
v času. Prva je do besede prišla Rozamunda, ki ga je 
vprašala, zakaj jo je zapustil, zakaj jo je pustil čakati, 
kot rožo, ki ovene. Ojstrovrhar jo je močneje objel in 
se ji opravičil za vse, kar je prestala zaradi njega.

Kasneje sta skupaj sedela pod zvezdnatim nebom, 
kot sta to počela še v rosnih letih, štela zvezde in se 
spominjala skupnih trenutkov, ki sta jih doživela. Oj-
strovrhar se je lepo poslovil in se odpravil domov. Ro-
zamunda je sprejela to, da si je ustvaril lepo družino 
ter se veselila naslednjega obiska. 

Ljubezen je lepa, ni pomembno, če se to ljubezen 
do oseb, predmetov, živali, pomembno je le, da smo 
srečni. Ljubljeni smo, ko nas ima nekdo rad takšne kot 
smo.

Manuela Brunčič, 8. a

Jan Mastinšek, 7. b

Alen Ruis, 5. a
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Prišel je mesec maj in Sončki že močno sijemo. 
Toplo nam je v srčkih, ker se imamo zelo radi. Naš 
nasmeh na obrazih pa naj vam pove, da nam je lepo 
in da se radi igramo s prijatelji. V vrtcu pa se samo ne 
igramo, ampak tudi se pridno pripravljamo na šolo. 
V tem mesecu smo imeli Ciciveselošolski dan in smo 
reševali naloge, kot pravi šolarji. Naloge je pregledal 
Modri medvedek in nam nato poslal pohvale. Imeli 
smo tudi Eko teden, v katerem smo se veliko pogo-
varjali o smeteh in pravilnem ločevanju odpadkov. Na 
obisk smo povabili Saubermacher-ja, ki nam je poka-
zal njihovo vozilo in različne zabojnike za odpadke. 
Odpravili smo se tudi na pohod do Završkega stolpa 
in se najpogumnejši povzpeli nanj. Z vrha stolpa smo 
si ogledali okolico in poiskali naš vrtec. V tem mesecu 
smo se z avtobusom odpeljali v Maribor v lutkovno 
gledališče, kjer smo si ogledali lutkovno predstavo 
Sneguljčica. Pred nami pa je Gibalčkov teden, v kate-
rem se bomo veliko gibali, spoznavali različne športe 
in si priredili športni dan. Tudi vam svetujemo, da 
se odpravite na svež zrak in poskrbite za svoje telo. 
»Zdravo z naravo!«

Obisk Saubermacher-ja

Pohod na Zavrh

V lutkovnem gledališču

Gibalčkov teden

Gibalčkov teden

Pomladni Sončki

Otroci skupine Sončki z vzgojiteljicama
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Uspešna judoistka Lia Ludvik

Kateri razred obiskuješ?
Obiskujem 9. razred Osnovne šole Voličina.

S katerim športom se ukvarjaš in kako dolgo? 
Moj najljubši šport je judo, s katerim se ukvarjam 

že 8 let. Občasno pa rada zaigram tudi nogomet.

Napiši nekaj tvojih največjih dosežkov v športu. 
Mojih uspehov je veliko: Pokal Guštanj 1. mesto, 

Palijev memorial 1. mesto, DP kadeti/kadetinje 3. me-
sto, Salona Open 2. mesto, Pokal Lendave 1. mesto, 
Pokal Dupleka 1. mesto, Pokal Ptuja 3. mesto ... in še 
več.

Kdo te je navdušil za judo?
Za judo me je navdušil oče, ki mi je prvi pokazal 

ta šport, in sicer tako, da me je odpeljal v telovadnico, 
kjer se je odvijal judo in tako sem bila takoj zaintere-
sirana zanj.

Kako potekajo treningi?
Moji treningi potekajo vsak dan, razen nedelje. 

Kot prvo se na treningu ogrejemo (okoli 20 minut). 
Ob ponedeljkih in petkih imamo kondicijski trening, 
ob torkih in četrtkih imamo tehniko stoje in parter. 
Ob sredah hodimo v klub Branik Broker, kjer je or-
ganiziran skupni trening vseh klubov, starosti U14 
in starejši, ob sobotah pa delamo na moči. Prav tako 
obiskujem fitnes.

Tvoj največji uspeh v judu?
Moj največji uspeh v judo sta dva naslova državne 

prvakinje. Prav tako pa veliko prvih mest na drugih 
tekmovanjih.

Katere cilje bi želela uresničiti kot športnica?
Kot športnica bi si želela čim boljše uspehe in po-

stati mojster juda. Moja največja želja je doseči dober 
rezultat na evropske prvenstvu ter narediti normo.

Katera je tvoja najljubša hrana?
Najraje imam meso in zelenjavo. Od mesa najraje 

pojem dunajski zrezek, od zelenjave pa brokoli.

Imaš hišnega ljubljenčka?
Da, hrčka po imenu Cofka.

Opiši, kako poteka tvoj običajen dan in kaj poč-
neš v prostem času?

Ko se zjutraj zbudim in pozajtrkujem, se odpravim 
v šolo. Po šoli, ko pridem domov, najprej pojem kosilo 
ter naredim domačo nalogo, tako mi ostane še 1 ura 
in 15 minut ali manj za učenje. Nato se odpravim na 
trening, ki traja 2 uri. Po treningu se odpravim takoj 
spat, saj sem zelo utrujena. Med vikendom imam zelo 
malo prostega časa. Še ta prosti čas, ki ga imam, po-
svetim judu, saj imamo večino vikendov tekme, če ne, 
pa se igram s sestro.

Si kdaj uporabila znanje juda izven treningov in 
tekem?

Znanje juda uporabljam samo na tekmah, saj juda 
ne smem uporabljati izven treningov in tekem, saj s 
tem kršim pravila Judo zveze Slovenije in šole.

Imaš vzornika?
Da, moji največji vzornici sta Nina Milošević in 

Urška Žolnir.

Katero glasbo najraje poslušaš?
Najraje poslušam glasbo angleških izvajalcev.

Tvoj najljubši predmet v šoli in zakaj?
Moj najljubši predmet je športna vzgoja, ker si po 

srednji šoli želim šolanje nadaljevati na DIF-u.

Tvoja najljubša učiteljica oz. učitelj?
Petra Cvikl Marušič, saj poučuje moj najljubši 

predmet.

Tvoj najboljši sošolec ali sošolka?
Z vsemi se zelo dobro razumem, najbolj z Niko 

Rojko. Iz 9. b pa z Nadjo Fras.

Za konec bi še dodala ...
Ni pomembno kolikokrat padeš, pomembno je 

kolikokrat se pobereš. NEVER GIVE UP!

Lia, zelo smo ponosni na tebe. Na tvoji poti ti želi-
mo še mnogo uspehov.

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



Galerija

Neja Lašič, 3. a

Mija Marušič, Neža Štruc, Maruša Vrčko in Brina Bezjak, 1. a Julija Horvat, Jana Fistrovič, Lana Toplak in Lina Erman, 1. a

Lara Lešnik, 3. a Lara Šrimpf, 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.


