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OŠ Voličina v futsalu se nadaljuje

V nedeljo, 10. 4. 2016, se je končalo tekmovanje v futsalu za kategorijo U15, ki ga organizira Nogometna 
zveza Slovenije. Kot že nekaj zadnjih let je v tekmovanju sodelovala ekipa KMN Slovenske gorice, za katero 
igrajo predvsem učenci naše šole. Pred novim letom je ekipa po devetih odigranih krogih na vzhodu zaseda-
la šele 4. mesto. V januarju in februarju je nanizala pet zaporednih zmag (nadaljevanje na 3. strani).
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(nadaljevanje z naslovnice)
Najprej je premagala ekipo FC Ptuj z rezultatom 

6 : 5, nato ekipo KMN Benedikt z rezultatom 7 : 3, 
sledile so še zmage proti ekipam Potočje projektiranje 
Sevnica z rezultatom 6 : 3, Keblj Avto Aleš z rezultatom 
5 : 0 in KMN Meteorplast iz Ljutomera z rezultatom 
5 : 1. Po rednem delu tekmovanja se je ekipa zavihtela 
na 1. mesto v vzhodnem delu državnega prvenstva. 

Sledile so tekme na izpadanje. Najprej dve tekmi 
četrtfinala s KMN Bronx Škofije. Obe tekmi je ekipa 
KMN Slovenske gorice dobila, in sicer prvo v Škofijah 
z rezultatom 3 : 1, drugo pa v domači dvorani z rezul-
tatom 7 : 5. 

V polfinalu se je ekipa KMN Slovenske gorice po-
merila z ekipo FC Litija. Po neodločenem rezultatom 
1 : 1 v Litiji je drugo tekmo v domači dvorani dobila 
z rezultatom 4 : 3 in se prebila v finale državnega pr-
venstva. 

Z drugo finalno tekmo, odigrano 10. 4. 2016 v So-
dražici, se je državno prvenstvo v futsalu v kategoriji 
U15 za sezono 2015/16 končalo. Učenci šole, ki igrajo 
za ekipo KMN Slovenske gorice, so osvojili odlično 2. 
mesto. Z uvrstitvijo v finale, kjer sta se igrali dve tekmi 
z ekipo ŠD Extrem, so prijetno presenetili vse, ki jih 
spremljamo. Kljub porazu na prvi finalni tekmi v do-
mači dvorani z rezultatom 4 : 5 in porazu v Sodražici z 
rezultatom 4 : 0 so dosegli velik uspeh. Vsem učencem 
šole Marku Bračku, Žanu Rebrniku, Aljažu Gozniku, 
Janu Frasu, Davidu Ahmetoviću, Niku Kostanjevcu, 
Luki Horvatu, Matiji Maticu Horvatu, Reneju Caplu 
in Jakobu Nemšaku iz OŠ Korena ter trenerjem Deja-
nu Krambergerju, Zoranu Ahmetoviću, Andreju Fe-
konji in Štefanu Ruisu iskreno čestitamo za osvojitev 
2. mesta v državi. Ob uspehu je pomembno poudariti, 
da bodo skoraj vsi igralci lahko v isti kategoriji nasto-
pali tudi v naslednji sezoni.

KMN Slovenske gorice pa vzgaja tudi nov rod 
mladih dobrih nogometašev, saj se je v izločilne boje 
državnega prvenstva uvrstila tudi ekipa U13, za kate-
ro so igrali  Mark Vidovič, Alen Ruis, Luka Horvat, 
Žiga Ornik, Žan Zorman, Črt Jugovic Hržič, Tomo-
tej Šikman, Nejc Letnik, Ambrož Vogrinec, Primož 
Petko, Nejc Letonja in Marko Čuček Bezjak iz OŠ Le-
nart. V dveh tekmah četrtfinala so se pomerili z ekipo 
KMN Meteorplast iz Ljutomera in v Voličini izgubili 
z rezultatom 4 : 15 in nato še v Ljutomeru z 8 : 0. Ve-
čina igralcev KMN Slovenske gorice U13 obiskuje 5. 
oziroma 6. razred, zato lahko od njih več pričakujemo 
v naslednji sezoni oz. sezonah. 

Na nogometnem področju sta zelo aktivni in uspe-
šni še selekciji U9 in U11. Z mladimi generacijami se 
bo v Voličini tudi v naslednjih letih nadaljevala tradi-
cija dobrega igranja malega nogometa oz. futsala. 

Živimo v dobi računalnikov, televizorjev, tablic 
in pametnih telefonov. Starši in mentorji ter dru-
gi učitelji in vzgojitelji, čestitam vam, ker vam uspe 
učence oz. otroke »odtrgati« od naštetih nepogrešlji-
vih naprav sodobne družbe. Z igranjem nogometa ali 

ukvarjanjem z drugimi športi, z obiskovanjem glasbe-
ne šole in igranjem instrumenta, petjem ali s kakšno 
drugo aktivnostjo se učenci veliko naučijo za življenje, 
zmagovati in tudi sprejemati poraze. Ob različnih ak-
tivnostih otroci pridejo do spoznanja, da se je za vsak 
dosežen cilj potrebno potruditi. 

Rad bi postal dober nogometaš, rad bi zelo dobro 
igral harmoniko, rad bi lepo pel, rad bi ... Če želiš biti 
nogometaš, moraš na trening sploh priti. Če želiš biti 
dober nogometaš, se moraš na treningu precej zno-
jiti, zaželeno je, da imaš vsaj malo talenta. Vsi dobri 
nogometaši, tudi Lionel Messi, so enkrat prvič brcnili 
žogo.

Vse stvari, s katerimi se ukvarjajo ljudje, ki jih 
obvladajo, so videti enostavne in preproste. V resnici 
take tudi so, saj jih izvajajo ljudje, ki jih obvladajo in 
so bili za ta cilj pripravljeni veliko vaditi oz. narediti. 

Vsi tisti, ki imajo svojo hišo, so v sebi imeli to željo 
in cilj, da bi živeli v svoji hiši. Vendar cilj ni dovolj, 
pomembna je pot, ki se vedno začne na začetku. Torej, 
če bi radi živeli v svoji hiši, je potrebno v zemljo »zasa-
diti« prvo lopato oz. kupiti in zazidati prvo opeko. 

Imejte cilj in ga poskušajte uresničiti oz. doseči v 
življenju. Naši učenci, mladi športniki in kulturniki, 
imate cilje. Čestitam vam za dosežene uspehe in že-
lim, da talente še naprej uspešno razvijate. 

Ravnatelj

Obisk Hermanovega brloga

Odpeljali smo se v Celje, v Hermanov brlog. Tam 
smo slekli bunde in pomalicali. Po malici smo si ogle-
dali stare fotoaparate. Kustosinja Helena nam je po-
kazala temno sobo, kjer je fotograf odtiskoval slike in 
fotografsko dvorano. Tam je bilo veliko starih foto-
aparatov. Videli smo tudi zanimive ženske in moške 
kopalke. Ko smo si ogledali foto studio Pelikan, smo 
se odpravili nazaj v Hermanov brlog. Kustosinja Bar-
bara nam je povedala veliko stvari o vodi. Tudi sami 
smo si nekaj prebrali. Nato smo se igrali igro in ker 
smo na vsa vprašanja pravilno odgovorili, je pritekla 
voda. Izdelali smo si tudi ladjo. Tisti, ki je prej končal, 
se je lahko šel igrat za banko. Z avtobusom smo se 
odpeljali nazaj v Voličino. Imeli smo se lepo.

Filip Šinjur, 3. a

Literarna čajanka

V ponedeljek, 14. 3. 2016, smo učenci 3. razreda 
imeli kulturni dan. K nam je prišla knjižničarka Ale-
ksandra. S pripovedovanjem pravljic nas je popeljala 
po svetu. Najprej smo se odpravili v Indijo. Veste, da je 
krava v Indiji sveta žival? Na Japonskem smo poslušali 
pravljico o kraljični in zobotrebcih. Nato smo z leta-
lom odleteli v Anglijo. Tam smo poslušali pravljico 
o juhi s kamnom. Z ladjo smo odšli v Slovenijo, kjer 
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smo poslušali dve ljudski pravljici. Po malici smo po-
pili okusen čaj. Nato smo se odpravili na sprehod po 
Voličini, kjer smo si ogledali dediščino našega kraja. 
Imeli smo se lepo.

Alex Fekonja, 3. a

Območna revija otroških in mla-
dinskih pevskih zborov

V četrtek, 31. 3., in v petek, 1. 4. 2016, sta se odvili 
reviji otroških in mladinskih pevskih zborov v orga-
nizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ob-
močna izpostava Lenart in OŠ Voličina.

Na »Čričkovem gaju« so zapeli otroški zbori, na 
»Slavčkovem« pa mladinski. V Kulturnem domu Voli-
čina je v dveh dneh prepevalo 500 otrok. Obiskovalce 
v dvorani so razvedrili in v prijetno počutje ter dobro 
voljo popeljali naslednji zbori: 

OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski dol ✴  – zborovod-
kinja Marjeta Caf, 
OŠ Sveta Ana ✴  – zborovodkinja Nataša Petek, 
OŠ Sveta Trojica ✴  in OŠ Benedikt – zborovod-
kinja Petra Škrlec, 
OŠ Cerkvenjak-Vitomarci ✴  – zborovodkinja 
Anita Grajfoner Petrič, 
OŠ Lenart ✴  – zborovodkinja Marina Zimič in 
OŠ Voličina ✴  – zborovodja Aleksander Šijanec. 

Strokovna spremljevalka revije je bila Alenka Kor-
par.

Povratna informacija strokovnih ušes in občinstvo 
v dvorani je bilo mnenja, da so nastopajoči zbori pre-
pevali na dokaj enakovrednem in kvalitetnem nivoju.

Aleksander Šijanec

Praznik otroškega gledališča na 
Sveti Ani

V četrtek, 14. 4. 2016, je na Sveti Ani potekalo re-
gijsko srečanje otroških gledaliških skupin, katerega 
smo se udeležili tudi učenci otroške gledališke skupi-
ne OŠ Voličina pod mentorstvom gospoda Borisa   
Györköša.

Današnji dan je bil za našo gledališko skupino 
zares čarobno poseben. S predstavo Medvedkovi me-
denjaki smo nastopali na regijskem srečanju otroških 
gledaliških skupin. Za uspešno uprizoritev predstave 
smo prejeli srebrno plaketo JSKD Slovenije. Ob ogle-
du ostalih predstav smo zares uživali. Bile so pravljič-
ne, poučne, razigrane, zabavne, skratka odlične.

Odločili smo se, da bomo še naprej skupaj ustvar-
jali, se igrali gledališče.

Člani otroške gledališke skupine OŠ Voličina
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V četrtek, 14. aprila 2016, je bila glasbena priredi-
tev Otroci in učenci pojemo, plešemo ter igramo, ki je 
potekala v kulturnem domu Voličina. Tematski naslov 
prireditve je bil Pesmi muzikalov.

Nastopajoči smo se odlično počutili na odru, saj 
nam je bila vsebina zelo všeč. Uživali smo prav v vseh 
točkah programa. Zahvaljujemo se učitelju Sandiju za 
vso podporo pri ustvarjanju glasbe.

Programski list

Uvod: Somewhere Over the Rainbow – ukulele 
(Nik Diego Damiš)

Tujca v noči sva – klavir (Larissa Vogrin)
Vrtec Voličina1. 
Marko skače, Čuk se je oženil – orff 4. a 2. 
Do, re, mi (Moje pesmi, moje sanje) – OPZ3. 
Hakuna matata (Levji kralj) – OPZ4. 
Beli cvet (Moje pesmi, moje sanje) – OPZ5. 
Singing in the Rain – učenke kitare (Nika Murko, 6. 
Tina Pliberšek, Tamara Kurnik in Nuša Kurnik)
Memory (Cats/Mačke) – violina (Katarina Leš) in 7. 
klavir (Dominik Petko)
Balet (Julija Sirk in Živa Sužnik)8. 
Greva naredit snežaka (Frozen) – OPZ, solo (Lana 9. 
Hubernik) 
Let It Go (Frozen) – klavir (Žana Žabčič) nato 10. 
MPZ

Don't Cry for Me Argentina (Evita) – vokal (Eva 11. 
Kurnik)
Klavir – šestročno (Katarina Šuster, Sara Holdinar 12. 
in Larissa Vogrin)
You're the One That I Want (Briljantina) – plesna 13. 
skupina (7. a in b – dekleta)
Na Golici – harmonika (Vid Caf)14. 
V galop – diatonična harmonika (Alen Živko)15. 
Somewhere Over the Rainbow (Čarovnik iz Oza) 16. 
– MPZ
Voda – ŠANS (Sara H., Manuela B., Katarina Š., 17. 
Eva K., Dominik P. in Tomaž O.)
I Will Follow Him (Sister Act/Nune pojejo) – 18. 
MPZ, solo (Tina Perko in Eva Kurnik)
The Phantom of the Opera – duet (Eva Kurnik, 19. 
učitelj)

Animatorji programa: Larissa Vogrin, Tit Šuman, 
Benjamin Sužnik in Luka Strmšek

Korepeticije: klavir – Natalija Šijanec, bas kitara – 
Žan Rola, kitara – Davorin Žižek, cajon – Katarina 
Šuster, kitara – Tomaž Ornik, bas kitara, sax in klavir 
– Aleksander Šijanec

Mentorji: Aleksander Šijanec, Martina Rajšp, 
Manca Raušl (balet), Karmen Markuš (vrtec)

Tamara Kurnik in Jan Mastinšek, 8. b

Otroci in učenci pojemo, plešemo ter igramo – Pesmi muzikalov
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Predstavila bom potovanje družine Bračko z začet-
kom na Tajski, nato še po Laosu in Kambodži. Dru-
žino Bračko sestavljajo štirje družinski člani; mama 
Sabrina, oče Davor, hčerki Maša in Sara. So pravi po-
potniki, saj veliko potujejo po svetu.

Potovanje se začne na Tajskem, v mestu Bangkok. 
Kar je v Bangkoku bilo najbolj opazno, je, kako se 
bogati nebotičniki in nakupovalni centri mešajo z 
revščino ter budizmom. Družini je najbolj ostala v 
spominu posebna ulična hrana, ki jo tam pripravljajo 
in strežejo. Skozi Tajsko so potovali s posebnim pre-
voznim sredstvom, imenovanim tuk-tuk. Tam niso 
ostali dolgo in se kar kmalu odpravili proti Laosu.

Laos so doživeli podobno kot Tajsko. Na eni stra-
ni imamo peščico bogatašev, na drugi strani pa živi 
večina ljudi v revščini. Opazili so menihe, ki mora-
jo v Laosu kar prositi za hrano. Družini je bilo všeč 
dejstvo, da ni veliko navadnih nakupovalnih trgovin, 
vendar so namesto njih poleg tržnic srečali tudi dru-
gačne oblike nakupovanja. Na Laosu so bili tudi priča 
znamenitemu praznovanju novega leta etične skupi-
ne Hmongov. Ob tem prazniku so se fantje in dekleta 
oblekli v prav lepa, pisana oblačila in kostume. Davor-
ja so prepričali, da se jim je pridružil pri igri, kjer so si 
med seboj podajali žogo za tenis.

Po raziskovanju Laosa je sledilo še potovanje v 
Kambodžo. Polovico poti so opravili s čolnom po reki 
Mekong, to je več kot 4000 km dolga reka in je osnova 

za preživetje ljudem od Tibeta do Vietnama. S čolnom 
pa še niso opravili celotne poti. V Kambodžo so na-
mreč prišli z avtobusom komaj naslednji dan. Ceste so 
bile zelo slabe in prah se je dvigal povsod. Po kratkem 
obisku v mestu Kampong Cham je sledilo iskanje sobe 
in večerja v restavraciji Smile. Naslednje jutro so na-
leteli na skupino otrok, katerim so razdelili pobarvan-
ke, barvice in voščenke. Po že nekaj preživetem času 
v Kambodži so si ogledali štiri največja mesta. Prvega 
se še turizem sploh ni dotaknil. Domačini pa so jih 
vseeno zelo lepo in toplo sprejeli. Naslednje mesto 
je bilo Siem Reap, v katerem je turizem dobro razvit. 
Tretje mesto je Angkor. Obsega 200 km2, a družina si 
je ogledala le znamenitosti, kot so npr. templji. Zadnje 
mesto je bila prestolnica Kambodže, tj. Phnom Penu. 
Ta jih je presenetila zelo negativno, bila je zelo neu-
rejena in umazana. Tudi v Kambodži so se srečali s 
posebnim vozilom in to je bambusov vlak. 

Po štirih tednih potovanja so se odpravili na eno-
tedenski dopust na plažo, prenočili pa so v posebnem 
hotelu šole Don Bosco. To je v bistvu šola, ki poma-
ga revnim otrokom do izobrazbe. Družina pa je bila, 
glede na to, da so jim stregli študenti, pozitivno pre-
senečena. Po dopustu pa so se še enkrat na kratko od-
pravili na Tajsko in si ogledali ter poskusili hrano iz 
tržnic v mestu Trat.

Sara Holdinar, 9. a

ZANIMALO NAS JE

Potovanje po Tajski, Laosu in Kambodži
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V deželi sladkarij

Nekega dne sem odletela z dežnikom. Letela sem 
čez našo hišo. Letela sem čez šolo. Naredila sem krog 
okoli Maribora. Nato sem se vrnila v našo vas. Ko sem 
prišla v vas, me je dežnik ponesel v vas sladkarij. Tam 
sem pojedla tri lizike, dve čokoladici in en bombon. 
Pet sladkarij sem odnesla domov za družino. Ko sem 
prišla domov, je vsak dobil sladkarijo.

Mija Marušič, 2. a

Narobe Pepelka

Pred davnimi časi je živela deklica po imenu Pe-
pelka. Imela je štiri sestre. 

Ena od sester je padla v vodnjak. Druga jo je ho-
tela rešiti, pa je padla še ona. In ostali sta še le dve se-
stri. Ena je bila vila, druga pa čarovnica. Obe sta imeli 
moč. Vila ji je pričarala obleko. Čarovnica je prosila 
vrano, če ji priskrbi lepe svilene čeveljčke, v katerih bo 
plesala Pepelka, saj se bo princ poročil. Plesal bo z eno 
od povabljenih deklet. Čarovnica je Pepelko peljala 
do tja z metlo. Ko sta prišli, sta ugotovili, da je princ 
bolan. Čakala ga je sto osemindevetdeset dni. 

Ko je princ ugotovil, da je Pepelka čakala njega, 
medtem ko je bil bolan, jo je vzel za ženo.

Neža Štruc, 2. a

Igra na paši nekoč

Čas na paši so si fantje krajšali z zibanjem na gu-
galnicah, ki so si jih naredili iz srebota. Deklice pa so 
pletle venčke iz marjetic, regrata in ivanjščic. Otroci 
so se na paši igrali različne igre; skrivalnice, se lovi-
li, slepe miši, igrico rinčke talat, gnilo jajce, ali je kaj 
trden most, boj med dvema ognjema ... Fantje so de-
lali vrbove piščali in nanje piskali. Iz lesa so rezljali 
živalske figurice in ob potokih so postavljali mlinčke. 
Otroci so igrače izdelovali na pašniku, ko so pasli ži-
vino. 

Neja Ornik, 2. b

Jež in kaktus

Nekoč v daljnih časih je živel en majhen nebogljen 
jež, ki ni imel niti enega majhnega in nebogljenega 
prijatelja. Bil je žalosten kot dež. Nekega dne si je šel 
iskat hrano v gozd. Že ko je naredil prvi korak v gozd, 
so ga pregnale divje zveri. Vsi pa so mislili, da je ta jež 
praznoglavec. A motili so se. Bil je pameten, a hkrati 
tudi žalosten. Ker si ni našel hrane, je šel v vrelo, so-
parno in vročo puščavo. Od vročine se je začel potiti. 
Stradal je, hodil in gledal, dokler se ni zaletel v nekaj 
bodičastega in visokega. Jež je rekel: »Kdo si ti?« Ne-
kaj visokega in zelenega mu je odgovorilo: »Jaz sem 
kaktus!« »Ne, pa nisi, ti si jež!« »Ne, nisem!« »Seveda 
si, poglej še bodice imaš, tako kot jaz.« »Hej, če pa 
sva si tako podobna, zakaj ne bi postala prijatelja?« 
Jež je prikimal in vzkliknil: »Ja! Ampak vsi mislijo, da 
sem praznoglavec. Ali ti tudi misliš tako?« »Ne, ti si 
zame najbolj bister jež, kar ga poznam.« mu je odvrnil 
kaktus.

In ostala sta prijatelja, če že nista umrla!
Ambrož Rukav, 4. a

Sonce

Sonce se smeje, 
rožice šteje,
ki na polju že cveto.

Sonce se smeje,
ribice šteje,
ki v potoku plavajo.

Sonce se smeje, 
ptičice šteje,
ki na drevju že pojo.

Sonce se smeje,
kuka skoz veje,
ki na drevju rastejo.

Neja Ornik, 2. b

Jan Čuček, Maja Daks in Samo Hercog, 1. a Julija Horvat, 2. a
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Sonce

Sonce zjutraj se je prebudilo
in nas s toplimi žarki razveselilo.
Čez dan sonce nas še bolj je grelo,
kot da bi v peči gorelo.
Zvečer se sonce od nas je poslovilo
in se za goro skrilo.

Maj Šiler, 2. b

Potovanje z vlakom

Nekega dne sva šla z atijem na vlak. Peljala sva se 
na Ponikvo. Vlak je s postaje odpeljal ob 15.22. Nekaj 
časa sem najino vožnjo tudi snemala. Na vlaku sem 
stala in sedela. Na železniški postaji naju je čakala pri-
jateljica Zlata. Odpeljala naju je do našega vikenda. 
Z atijem sva zakurila, da nam je bilo toplo. Zvečer je 
prišla še mami. Skupaj smo pogledali risanko in odšli 
spat.

Nika Vnučec Hlupić, 3. a

Izlet v Malo Nedeljo

Bila je nedelja, ko smo se odpravili v Malo Nedeljo. 
S seboj smo vzeli brisače, kopalke in sok. Na kopališču 
smo se preoblekli v kopalke in se odšli kopat v baze-
ne. Ob 14.00 uri smo odšli na kosilo. Kosilo je bilo 
zelo okusno. Kopali smo se do večera. Domov smo se 
odpravili ob 18.45. To je bil moj srečen dan, saj se rad 
kopam in potapljam. Bilo je zabavno.

Jan Hegedič, 3. a

Pomlad

Ko se pomlad prebujati začne,
zvončki na plano pokukajo že.
Zajčki po polju veselo drvijo
in se pomladi veselijo.

Čebelice priletele so
in iz cveta na cvet letajo.
Tudi kukavica svoja krila razpre
ob tem veselo zapoje
ku ku, pomlad je že tu!

Ajda Strmčnik Kranvogel, 3. a

Otroci

Otroci se vsak dan igrajo,
saj mame imajo.
Po igrišču se podijo in se lovijo.
Potem pa pride mama in reče:
»1, 2, 3 v hišo vsi, večerja že diši!«
Otroci krožnike izpraznijo,
ker trebuščki lačni so. 

Otroci tiho grejo in se skrijejo
pod odejo. 
Mama reče lahko noč, 
otroci pa gredo v temno noč.
Sanjajo, sanjajo z odprtimi očmi,
1, 2, 3 takoj zaspi! 

Lahko noč pa eno bolho na
pomoč, če te piči pa
mene pokliči in zakriči.

Angelika Rukav, 3. a

Gostilna Vinska trta

Gostilna Vinska trta leži ob cesti v središču Voliči-
ne. Je večja in pravokotne oblike. Je zelene in rumene 
barve. Sezidana je iz opeke, sestavljajo pa jo še maltit, 
les, vijaki in železo. V notranjosti se nahaja pet prosto-
rov. Ko vstopiš, prideš v šank sobo, naprej se nahajata 
picerija in jedilnica. Na levi strani je terasa. Desno od 
jedilnice je kuhinja. V gostilni je tudi velika dvorana. 
Gostilna je namenjena pitju in hranjenju.

Alex Fekonja, 3. a

LITERARNE STRANI

Urban Šuster, 6. a Živa Sužnik, 6. a
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Tudi v naš vrtec v Selcih je pokukala pomlad. Otro-
ci skupine Vrabčki smo se sončnih dni zelo razveselili, 
saj se lahko veliko gibamo v naravi. Veselo se igramo v 
peskovniku in na igralih ter hkrati opazujemo naravo 
okrog nas. Češnja na naši zelenici je začela dobivati 
prelepe bele cvetove. Opazovali smo jo in izkoristili 
čas za slikanje s tempera in prstnimi barvami kar v 
naravi. Nastali so čudoviti likovni izdelki. Dejavnosti 
velikokrat obogatimo z različnimi socialnimi in do-
mišljijskimi igrami ter igrami vlog. Zelo nam je všeč 
igra »Franček in Micika«, pri kateri se od srca nasme-
jimo. Veliko prepevamo, igramo na lastna glasbila in 
orffove instrumente. Tako smo s pomočjo glasbe odšli 
z račkami na potep. Na tem potovanju smo utrjevali 
tudi matematiko. Šteli smo račke, ker pa jih je bilo ve-

dno manj, smo morali šteti nazaj ‒ od pet do nič. Mini 
maturantje smo se skupaj s prijatelji iz skupine Sončki 
udeležili plavalnega tečaja v Termah Ptuj. Plavalni te-
čaj je trajal pet dni. Pohvalimo se lahko, da že vsi zna-
mo narediti raketo, nekateri izmed nas pa že plavamo 
brez rokavčkov. Da se ne bi potepali samo mi, kdaj 
pa kdaj v vrtec povabimo tudi kakšen poseben obisk. 
Ta mesec so nas obiskale vzgojiteljice iz vrtca Voliči-
na, ki so nam zaigrale lutkovno predstavo z naslovom 
Lisičja zgodba. Tako kot lisička v lutkovni predstavi, 
si tudi mi že nestrpno želimo v šolo. Bodoči šolarji 
že pridno rešujemo Cici Veselošolske naloge, mlajši 
otroci pa z veseljem pripovedujemo pravljice svojim 
radovednim prijateljem.

Pomladni dnevi pri Vrabčkih

Otroci skupine Vrabčki z vzgojiteljico Jelko in Estero

Druženje pod našo češnjo. Slikanje cvetoče češnje. Igra v peskovniku

Igra Franček in Micika Igranje na lesene palčke. Plavalni tečaj

Lutkovna predstava Reševanje Cici Veselošolskih nalog Pripovedovanje pravljic
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ZANIMALO NAS JE

Ed Sheeran's biography

Ed Sheeran was born the 17th of February in year 
1991 in Halifax, England. He started making music 
with a very young age. His parents also loved the idea 
of music which helped to create Ed's love to music in 
general. But they were very strict and kept an eye on 
him.

He also had some issues in his childhood, for 
example he had an eye syndrome called lazy eye, whi-
ch caused that his brain couldn't follow the informati-
on the eyes were giving it. He also had a nerve damage 
which was cured later in his childhood. Ed says that 
he was a very »uncool« kid and couldn't fit in.

Ed said this in fact: »I wasn’t exactly normal and 
I've come out of it on top. My view on it is God looked 
down one day and was like 'freaking hell, you need 
some help mate, here's a guitar’.”

He started to master the guitar and played some 
piano. He wrote his own songs and even recorded 
them in 2005, when he was 14. Three years later he 
dropped out of school and moved to London with his 
friends. He performed where ever he could, even on 
the street. 

In 2010 a rapper named Example noticed him and 
invited him to join his tour. The same year Ed flew 
to America where he had a live performance, he was 
spotted by Jamie Foxx who was very impressed by his 
talent. He invited Ed to his studio where he recorded 
some new songs.

More and more people started to listen to his mu-
sic, which caused over 102 thousand people in the UK 
to buy his first album + (plus) in 2011 and even more 
followed them worldwide.

In 2012 Ed won his first award, the Brit Award 
for the Best British Male Solo Artist. The same year 
Taylor Swift invited him to join her on tour around 
Australia, they also wrote a song together called »Eve-
rything has changed«. Taylor and Ed also performed 
in America on Taylor's world tour and became very 
good friends.

Ed released song »I see fire« was played in the fa-
mous series called The Hobbit. 

In 2014 Ed's second album came out called X 
(multiply), which was and still is very popular and 
known. He had some help with the album with other 
producers and song writers. X was one of the most 
sold out albums of 2014.

Today Ed plays on sold out concerts, sometimes 
even with very well-known artists. Last year, a couple 
of months ago he was on his X worldwide tour, which 
ended on the 12th of December. He is still active with 
working on new music that I hope will be released 
very soon.

Sara Holdinar, 9. a

Vidra

Predstavila bom zaščiteno žival, in sicer vidro.
Vidra ima dolgo telo in stožčast rep. Glava je plo-

ska in široka, nosnice so velike, uhlji pa majhni. Noge 
so nizke, med prsti ima plavalno kožico. Poddlaka je 
gosta in tudi v vodi ostane suha. Preko nje je dolga 
rjavkasta naddlaka. Odrasle vidre tehtajo do 23 kg. 
Vidra je nočna žival. Podnevi se skriva v brlogih ali 
drevesnih duplih. Je samotarka, vendar pa mladiči 
ostanejo pri materi vse leto. Na kopnem je počasna, 
giblje se s poskakovanjem. Je izvrstna plavalka. V vodi 
doseže hitrost 10–12 km/uro. Pod vodo zdrži do štiri 
minute. 

Hrani se z ribami, žabami, raki in žuželkami, ob-
časno lovi tudi ptiče in majhne sesalce. Na teden po-
trebuje od 5 do 9 kg hrane.

Pari se v kateremkoli letnem času, največ mla-
dičev se skoti ob koncu zime in v začetku pomladi. 
Brejost traja 62 dni, v leglu pa so 2–3 mladiči. Samice 
se prvič parijo, ko dopolnijo dve leti. Kotijo lahko le 
vsako drugo leto. Življenjska doba vidre je do 18 let. 
Naravnih sovražnikov nima, je pa zelo občutljiva za 
onesnaževanje voda.

Vidra živi v potokih, jezerih, rekah, včasih tudi v 
morju, pri nas jo najdemo v Komarniku pri Črnem 
lesu.

Ana Kurnik, 4. a
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Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

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

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

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

GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO

DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart

Tel.: 041 650 488

kmetija KOCBEK
Zg. Voličina 28
2232 Voličina
041 856 814KMETIJA KOCBEK

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814

Lipovec d.o.o.
varnost in zdravje pri delu,

svetovanje, varstvo pred požarom

Ptujska 18, 1000 Ljubljana
tel.: 01 436 71 66
fax: 01 236 16 03

mobi: 041/051 698 172

ELEKTRO Jože Spevan s.p.

Tel.  041 515 537

Kmetija Spevan
Jagode so naša strast

e-pošta:   spevan@siol.net

Mariborska cesta 10,2230 Lenart

Selce 89, 2232 Voličina

TRGOVINA INŽENIRING, STORITVE
d.o.o.

Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj
tel.: 02/778-10-11, fax: 02/775-28-61

Izvedba elektro, strojnih in plinskih instalacij. Montaža klimatskih,
hladilnih in prezračevalnih naprav. Servis in montaža gorilnikov.

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

e-mail: info@bernjak.si
Splet: www.bernjak.si

Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01
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Galerija

Natalija Krajnc, 9. a Tina Perko, 9. a Katarina Šuster, 9. a

Sara Rojs, 5. a Nina Bezjak, 3. a Tinkara Štruc, 4. a

Osnovna šola Voličina ima na začetku šolskega leta 2015/16 vpisanih 239 učencev, od tega se dve učenki izobražujeta na domu. Vrtec je začelo 
obiskovati 77 otrok v petih skupinah. V tem šolskem letu se prvič na OŠ Voličina vsi učenci od 1. do 9. razreda učijo vsaj dve uri tujega jezika na 
teden. V šolskem letu 2015/16 se v vseh slovenskih osnovnih šolah nadaljuje uvajanje neobveznih izbirnih predmetov. Že ime samo pove, da starši 
učence lahko k tem predmetom prijavijo ali pa ne. Neobvezne izbirne predmete imajo v tem šolskem letu zraven učencev 4. in 7. razreda, kjer so se 
izvajali že v lanskem šolskem letu, tudi učenci 1., 5. in 8. razreda. V 1. razredu se izvaja neobvezni izbirni predmet angleščina. Veseli smo, da ste se 
vsi starši učencev 1. razreda odločili, da otroke prijavite k neobveznemu izbirnemu predmetu. Učenci 4., 5., 7. in 8. razreda, ki ste jih starši prijavili 
k neobveznemu izbirnemu predmetu, se zraven angleščine, ki je 1. tuji jezik, učijo 2. tuji jezik nemščina kot neobvezni izbirni predmet. Neobvezni 
izbirni predmet nemščina obiskuje 83 učencev od skupaj 119 učencev iz že omenjenih štirih razredov. Večkrat smo že poudarili, da je izdajanje 
šolskega glasila Šolarček posebnost OŠ Voličina. Zaradi zbranih sredstev sponzorjev in staršev donatorjev je šola bogata z didaktičnimi pripomočki 
in učili ter ima v šolski knjižnici pestro izbiro knjig. Za darovana sredstva se vsem najlepše zahvaljujemo. Strokovni delavci šole in vrtca si bomo še 
naprej prizadevali, da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Spoštovani starši, tudi letos si želimo korektnega sodelovanja z vami na skupni 
poti vzgoje in izobraževanja vaših otrok oz. naših učencev. Ravnatelj mag. Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Iva Šuman, Tajda 
Hamler, Katarina Leš, Jan Mastinšek, Tamara Kurnik, Dominik Petko,Tina Perko, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih 
strani: Silva Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. 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 Bezgovšek), vsi sponzorji, ustanoviteljica šole - Občina 
Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

ODLOČI SE ZA SKUL PAKET
IN IMEJ VEČ OD LAJFA

www.svetavladar.si

ODLOČI SE ZA SKUL PAKET
IN IMEJ VEČ OD LAJFA

www.svetavladar.si

ODLOČI SE ZA SKUL PAKET
IN IMEJ VEČ OD LAJFA

www.svetavladar.si


