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Sara Rojs naj perspektivna športnica in
KMN Slovenske gorice U15 naj perspektivna
športna ekipa Slovenskih goric v letu 2016

V petek, 17. 3. 2017, je v kulturnem domu pri Sveti Trojici potekala prireditev Športnik leta Slovenskih 
goric 2016. Na oder je bilo povabljenih kar nekaj sedanjih in bivših učencev OŠ Voličina. Vsem, ki so bili 
nominirani, iskreno čestitamo za dosežene športne uspehe v preteklem letu. Na prireditvi so bili razglaše-
ni najboljši športniki in športnice ter ekipe v sedmih različnih kategorijah. Dva laskava naslova so prejeli 
učenci OŠ Voličina. Za naj perspektivnejšo športnico leta 2016 v Slovenskih goricah je bila razglašena Sara 
Rojs, učenka 6. a razreda, ki tekmuje za Karate klub WKSA Duplek. Za naj perspektivnejšo športno ekipo 
leta 2016 v Slovenskih goricah je bila razglašena ekipa KMN Slovenske gorice U15, pri kateri igrajo Marko 
Bračko, Žan Rebrnik, Aljaž Goznik, Jan Fras, David Ahmetović, Nik Kostanjevec, Luka Horvat, Matija Ma-
tic Horvat, Artan Džemailji in Rene Capl (vsi učenci OŠ Voličina) in Jakob Nemšak. Čestitamo! 
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Območna revija otroških pevskih 
zborov »Čričkov gaj«

Dne, 7. 3. 2017, se je v Benediktu odpela revi-
ja pevskih zborov. Udeležili so se je tudi naši učenci 
otroškega pevskega zbora OŠ Voličina, ki so lepo od-
peli svoj repertoar. Na reviji so sodelovali še zbori iz 
OŠ Lenart, OŠ Sveta Ana, OŠ Cerkvenjak, OŠ Jurovski 
Dol in združeni pevski zbor iz OŠ Sveta Trojica ter OŠ 
Benedikt. Revijo je spremljala strokovna ocenjevalka 
Alenka Korpar, ki je podala vzpodbudne besede zbo-
rovodjem za nadaljnje delo. Našim pevcem čestitam 
za dober nastop.

Aleksander Šijanec

V torek, 7. 3. 2017, ob 15.30 smo se zbrali v glasbe-
ni učilnici. Tam smo si oblekli šolske majice. Ob 16.30 
smo odšli na avtobusno postajo, kjer nas je čakal avto-
bus. Odpeljal nas je v Benedikt. Tam smo v kulturnem 
domu na reviji otroških pevskih zborov zapeli tri pe-
smi. Ko smo pojedli malico, smo odšli domov. 

Maruša Vrčko, 3. a

Vseslovensko srečanje šolskih 
ansamblov »ŠANS 2017«

V petek, 10. 3. 2017, se je v Jakobskem Dolu pred-
stavilo 13 osnovnih šol iz cele Slovenije na srečanju 
šolskih ansamblov z naslovom »ŠANS 2017«. Srečanja 
so se udeležili tudi člani šolskega ansambla OŠ Voli-
čina: Nika Murko ‒ kitara, Sara Fekonja ‒ cajon, Nuša 
Kurnik ‒ kitara, Tamara Kurnik ‒ vokal, Vanesa Živ-
ko ‒ bas kitara in Tomaž Ornik ‒ solo kitara. Zapeli 
in zaigrali so dve pesmi. Neverjetno je bilo slišati, kaj 
vse zmorejo mladi glasbeniki. Prireditev je spremlja-
la strokovna ocenjevalka, zaposlena na zavodu RS za 
šolstvo, svetovalka za glasbeno umetnost Dr. Inge Bre-
znik, poleg nje pa še ravnatelj OŠ Sveta Ana g. Boris 
Mlakar, dolgoletni bobnar v ansamblu. To je bilo prvo 
srečanje šolskih ansamblov iz cele Slovenije. Mentorji 
in svetovalka za glasbo so bili mnenja, da postane tra-
dicionalno. Čestitke našim za dober nastop.

Aleksander Šijanec

Enej Kramberger 5. na državnem 
tekmovanju v smučarskih skokih

Na državnem tekmovanju v smučarski skokih, ki 
je potekalo 9. marca 2017 na Rogli, se je v kategoriji 
2007 letnikov pomerilo 27 tekmovalcev. Slednji so si 
mesto med najboljšimi mladimi skakalci morali za-
gotoviti na regijskih tekmovanjih. Z 2. mestom na re-
gijskem tekmovanju Štajerske, Koroške in Pomurske 
regije si je pot na državno prvenstvo zagotovil tudi 
Enej Kramberger. S skoki 4,25 m, 4,00 m in 3,75 m si 
je v izenačeni konkurenci priskakal odlično 5. mesto. 
Do odra za zmagovalce in 2. mesta ga je ločilo zgolj 25 
cm. Eneju čestitamo!

Petra Cvikl Marušič

Pust

Pust je zanimiv in zabaven običaj, ki ga radi pra-
znujemo otroci in odrasli. Ne praznujemo ga vedno 
na isti dan, letos je bil 28. februarja.

Za pusta se našemimo v razne maske, jemo krofe 
in rajamo. Kot del kulturne dediščine se je posebej na 
Ptujskem in Dravskem polju ohranilo kurentovanje. 
Moški in dečki so se v pustnem času oblekli v kurente 
ter poskakovali in tekali po vaseh, da bi pregnali zimo. 
Za kurente je bilo največje veselje, če so v vasi srečali 
dekleta. Največja sramota pa je bila, če jim je kdo snel 
kapo, zato so se branili z ježevkami.
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Tudi mi smo si nadeli različne maske in se z učen-
ci 1. VIO odpravili na sprehod po Voličini. Ustavili 
smo se v bivalni enoti zavoda Hrastovec, kjer so nam 
postregli s sokom in pecivom ter skupaj z nami zaraja-
li. Pokazali smo se še v podjetju Klasmetal in Ključav-
ničarstvu Lorber, kjer so nas razveselili z bonboni.

Imeli smo se lepo.
Lara Hercog in Ana Kurnik, 5. a

Pustovanje

V torek, 28. 2. 2017, smo v šolo lahko učenci prišli 
našemljeni.

Prvi dve uri smo imeli pouk. Nato smo za mali-
co dobili krof. Ko smo se najedli, smo učenci prvega, 
drugega in tretjega razreda odšli na povorko in tako 
vaščanom pokazali naše pustne maske. Nekateri so 
nam dali bonbone. Po povorki smo nadaljevali s po-
ukom. 

Takšni dnevi so mi zelo všeč. Imeli smo se lepo.
Jure Sirk, 3. a

Prireditev ob materinskem dnevu

V torek, 21. 3. 2017, je v kulturnem domu v Vo-
ličini potekala prireditev ob materinskem dnevu. Na 
odru so se zvrstili naslednji nastopajoči: Lunice iz 
vrtca, učenci prve in druge triade, plesalke 6. razreda, 
OPZ, ŠANS ter otroška gledališka skupina v Voličini. 
Program sta povezovala Tina in Miha Pliberšek.

Ta prireditev je bila posvečena vsem materam kot 
zahvala za njihov trud in dobro delo, ki ga opravljajo 
vsak dan. 

Alenka Kukovec

AKTUALNO
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Uganka

Lahko sem steklena ali lesena. 
Lahko sem velika ali majhna.
Lahko sem okrogla, ovalna, kvadratna ali pravo-

kotna.
Lahko pa sem tudi raztegljiva.
Stojim na štirih nogah in postavljena sem v kot.
Lahko me kupiš ali sam izdelaš.
Stojim v vsaki hiši in sem najbolj uporabljen pred-

met.
Če mene ne bi bilo, bi jedli v turškem sedu kot Ki-

tajci.
Da pa sem še lepša, me krasijo moji prijatelji. Naj-

večkrat jih je šest.
Včasih pa sem tudi delovna površina za izdelavo 

keksov.
Kdo sem?

Luka Pučko, 2. a

Pustna sobota

Na pustno soboto smo šli v Lenart. Vsi smo se 
zbrali ob cesti. Bilo je polno maškar. Prišli so muzi-
kanti. Zelo dobro so igrali. Za njimi so prišli otroci iz 
lenarškega vrtca. Oblečeni so bili v domine. Za njimi 
so prišli šolarji. Zadnji so hodili kurenti. Zelo glasni 
so bili, ko so skakali in zvonili z zvonci. 

Imel sem se lepo.
Aljaž Fras, 2. a

Sankanje 

V četrtek smo se z mamo in Benijem odpeljali na 
sankališče. Pripeljali smo se na Pohorje. Iz avta smo 
vzeli bob in sani ter poiskali primeren prostor za san-

kanje. Jaz sem se vozil z bobom, mami in Beni sta se 
sankala. Na progi sem skoraj zapeljal v veliko lužo. 
Za zabavo sem skočil vanjo in se valjal po snegu. Z 
bratom sva bila cela mokra. Mama se ni nič kregala 
name. Potem smo se šli preobleč v avto. Preživel sem 
lep dan.

Filip Ferk, 2. a

Narobe Pepelka

Nekoč je živela Pepelka. Oče ji je umrl. Mati si je 
poiskala drugega moža. Imel je dve prijazni hčeri. Pe-
pelka je bila zelo hudobna. Izvedele so, da je na kra-
ljevem dvoru ples. Pepelkina mati jima ni pustila na 
ples. Pepelka je odšla s kočijo na ples. Sestri sta jokali. 
Prišel je vrabček. Prinesel jima je čudoviti obleki. Od-
šli sta na kraljevi ples. Tam sta plesali s princem. Mati 
ju je videla, zato sta odšli domov. Princ jima je sledil. 
Drugi dan je princ namazal stopnice. Zalepili so se 
jima čeveljčki. Princ je čeveljčke pobral in odšel v vas. 
Potrkal je na vrata Pepelkine hiše. Pepelki čeveljčka 
nista bila prav. Vprašal je, če še imajo kakšno hčer. Te-
daj sta prišli pred vrata sestri. Čevlji so jima bili prav. 

Timotej Kocbek, 2. b

Nekoč je živela kraljica, ki je bila vdova. Z njo je 
živela tudi hči, z imenom Pepelka. Ta je bila zelo zlob-
na. Po treh letih si je kraljica našla moža, ki je imel 
dve delovni in pošteni hčeri. Le ti dve sta delali od 
zore do mraka. Za nagrado sta lahko odšli na ples, a 
zlobna Pepelka jima je to preprečila. Zaklenila je vrata 
in skrila ključ. Hčerki sta iskali ključ, a ga nista našli. 
Pepelka se jima je smejala. Potem je nekdo potrkal 
na vrata. Bil je zloben princ, odpeljal je Pepelko za 
zmeraj, a hčerki sta dolgo in srečno živeli s kraljem 
in kraljico.

Anže Majer, 2. b

LITERARNE STRANI

(Miza)

Mija Marušič, 3. a Neža Štruc, 3. a Matic Čeh, 3. a
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Za devetimi gorami, za devetimi vodami je žive-
la revna mama. Imela je dve hčeri. Obe sta bili zelo 
prijazni. K hiši je prišla Pepelka. Bila je zelo hudob-
na. Spala je ob ognju na pepelu. Oče je šel na sejem, 
hčeri sta si zaželeli bonbone, Pepelka pa bisere in zlate 
obleke ter verižice. Vsakič, ko je Pepelka jokala, so se 
ji izpolnile želje. Na plesu je bila najlepša, plesala je s 
princem in se z njim poročila. 

Nino Knezar, 2. b

Nekoč sta živela mama in oče. Imela sta hudobno 
hči, po imenu Pepelka. Oče je umrl, zato se je mati po-
ročila z drugim. Ta mož je imel dve hčerki, ki sta bili 
zelo prijazni. Pepelka je imela same lepe obleke, sestri 
pa preproste. Kralj je na gradu priredil tri plesne ve-
čere. Povabljena so bila vsa dekleta. Pepelka si je oble-
kla novo obleko in skočila v kočijo. Na plesu se svojih 
sester sploh ni spomnila, ker je plesala s princem. Ko 
je odšla domov, je videla, kako njeni sestri pometata. 
Drugi večer se je spet oblekla in odšla na ples. Sestri 
sta čakali, da se Pepelka vrne. Priletela sta dva goloba 
in prinesla dve obleki in dva para čeveljčkov. Oblekli 
sta se in stekli na grad. Pepelka ju sploh ni prepoznala. 
Vsaka je plesala s svojim princem, Pepelka pa je osta-
la brez plesalca. Ko je bila skoraj plesa konec, sta se-
stri stekli domov. Na stopnicah sta izgubili čeveljčke. 
Princa sta ju pobrala. Naslednji dan sta iskala dekleti s 
takšnimi stopali. Oba princa sta našla dekleti. Poročili 
so se in srečno živeli do konca svojih dni. 

Vita Munda, 2. b

Nekoč pred davnimi časi sta živela kralj in kraljica, 
ki sta imela hčer, po imenu Pepelka. Ko se je Pepelka 
rodila, je oče umrl in mati si je našla novega kralja. 
Ta kralj je imel dve hčeri, katerima ni dovolil ničesar, 
morali sta spati v kuhinji. Pepelka pa jima je nagajala 
in se norčevala iz njiju. Ko sta slišali, da kralj prireja 
zabavo, sta se zelo razveselili, ker sta mislili, da se bo-

sta zabave lahko udeležili. Vendar na zabavo je smela 
le Pepelka. Sestri sta od žalosti zajokali. Jok so slišale 
ptice in dekletoma prinesle obleki. Upali sta, da bosta 
na plesu našli vsaka svojega princa. Vendar to se ni 
zgodilo, zato sta morali še naprej čistiti. 

Neža Kuhar, 2. b

Na koncertu Nine Pušlar

Moja najljubša pevka je Nina Pušlar.
V četrtek, 8. 12. 2016, sva z mamo odšli na kon-

cert. Vozili sva se približno 30 minut. Pred koncer-
tom sva odšli na pico. Kasneje sva naročili še sladoled. 
Koncert se je začel ob 19.30. V dvorano naju je spusti-
la hostesa. Nastopala je Nina Pušlar. Med pesmijo To 
mi je všeč, sem ji na oder nesla vrtnico. Po koncertu 
je Nina prišla iz dvorane. Dobila sem njen podpis in 
zgoščenko.

Z mamo sva odšli domov. Med potjo sva poslušali 
zgoščenko.

Julija Horvat, 3. a

Pot do zlata 

Veter piha iz vasi
k svoji dragi gorici.
Gora reče, da zlato
je pod njeno sestrico.

Sestrica živi pri Peci,
tam, kjer so veliki heci.
Zlato ima v svojem žepu,
tako kot kužek v svojem repu.

Mimo mest in mimo cest,
moral boš držati pest.

LITERARNE STRANI

Neja Ditner, 2. b Gaja Homec, 5. a Simona Tašner, 2. b
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Tako vzel boš nabiralnik
in skočil v veliki parnik.

Tam prišel boš do zlata
in vzel ga do Sv. Ruperta.
Pesmica se je končala,
ker naprej več nisem znala. 

Neža Štruc, 3. a

Otroci razumejo nekatere stvari 
šele, ko odrastejo.

Partljičeva kratka zgodba pripoveduje o tem, kako 
se je oče vrnil domov iz vojne in da so z agrarno dobili 
dve njivi in sadovnjak. Gospa Klarička je trdila, da so 
jabolka, ki visijo na njeno stran, njena, zato jih je tudi 
dala obrati. Med očetom in Klaričko se vname hud 
prepir, Klarička pa celo namiguje na ženino nezve-
stobo v času, ko ga ni bilo doma (da naj bi pomagala 
Nemcem). Vse skupaj še poslabša petletni Tone, ki 
očetu na napačen način pojasni dobrosrčnost mame. 
Na koncu se vse srečno konča (mama in oče se pobo-
tata), Tone pa se tako ni čutil nič krivega za prepir; saj 
otroci razumejo nekatere stvari šele, ko odrastejo. 

Književne osebe so: Tonetov ata, gospa Klarič, 
Tone, Tonetova mama, sestra, Frasov Franček.

Tonetov ata je bil ponosen na agrarno, na veliko 
je hvalil državno oblast, po drugi strani pa ga je lahko 
tudi hitro kaj vrglo iz tira (npr. ko je slišal o ženini 
morebitni nezvestobi).

Gospa Klarič je bila gosposka kmetica, ki se je iz 
mesta preselila na kmetijo v Pesnico, hkrati pa tudi 
vaška obrekljivka in kulakinja.

Gospa Klarič in oče nista imela najboljšega odno-
sa, saj je med njima potekal spor zaradi jabolk. Otroci 
pa so do očeta (vključno s Tonetom) imeli zelo spo-
štljiv odnos. 

Čas in kraj književnega dogajanja sta resnična. 
Kraj je Pesnica, čas pa po drugi svetovni vojni oz. čas 
pisateljevega otroštva. 

Slogovne posebnosti so okrasni pridevki: zeleno-
belo meso jabolk, hudičeva baba; besedišče je šaljivo 
in preprosto; metafore: Stalinove orglice – Stalinovo 
orožje, sladkice – jabolka, ki so zelo sladka …

Črtica nam sporoča, da si otroci nekatere stvari 
predstavljajo drugače, kot potem, ko odrastejo. 

Tudi sam si velikokrat očetove in mamine službe-
ne obveznosti razlagam po svoje, kot da je šola težja 
in zahtevnejša. Mogoče bom nekatere stvari razumel 
šele, ko odrastem. 

Vid Caf, 7. a

LITERARNE STRANI

Nino Muršec, 8. a Ines Tašner, 8. a

Rok Belčić, 4. a

Gašper Urbanc, 4. a
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INTERVJU

Larisa, najprej ti še enkrat iskreno čestitam za do-
bljeno bronasto medaljo, ki si jo ponosno nosila okoli 
vratu. Imela sem čast spremljati tvoj nastop v živo. 

Pa nam zaupaj, zakaj in od kod ta bronasta me-
dalja.

11. 3. in 12. 3. 2017 sem se udeležila 17. odprte-
ga državnega prvenstva TMZS, ki je potekalo v Novi 
vasi pri Blokah. Za svoj nastop sem dobila bronasto 
medaljo.

A nam lahko razložiš kratico TMZS?
Twirling, mažoretna zveza Slovenije. 
Šport, s katerim se ukvarjaš, ni tako znan in pri-

ljubljen kot nogomet. Predstavi nam ga. 
Ta šport nima slovenskih korenin in ni zelo po-

znan. Priljubljen je predvsem med dekleti, trenirajo 
ga tudi fantje. Ta šport vsebuje baletne, gimnastične 
in plesne prvine. Oblečene smo podobno kot balerine 
in uporabljamo palico.

Zakaj si se odločila trenirati ravno ta šport?
Navdušila me je moja prijateljica Nika Vanda iz 

Lenarta. Predstavila mi je šport, o njem sva veliko 
govorili. Všeč mi je postal predvsem zaradi baletnih 
prvin, ker sem si vedno želela postati balerina. 

Ali je pravilno, če vam rečemo, da ste plesalke?
V bistvu je pravilno, ker šport vsebuje veliko prvin 

plesa. Jaz sem twirling plesalka, ki se od mažorete raz-
likuje po oblačilih, obutvi ter načinu plesanja.

Si članica kluba v Lenartu. Katerega?
Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart.
Koliko časa že treniraš?
Leto in pol. 
Kolikokrat tedensko obiskuješ treninge in kdo 

je tvoja trenerka?
Treninge za twirling imamo 3-krat tedensko. Po-

leg tega moramo še obiskovati gimnastiko (1,5 ure na 

teden). Pred tekmovanji so treningi tudi med viken-
dom. 

Moja trenerka je Taja Magajna.
Ali je trenerka tudi tvoja vzornica?
Ja, Taja je moja velika vzornica. Še posebej mi je 

všeč njen pristop do tekmovalk. Njene nastope in 
uspehe sem redno spremljala preko posnetkov. Njen 
način plesa mi je zelo všeč. 

Zanima me, ali je ta bronasta medalja tvoja prva 
in edina medalja.

Ne, to je moja druga medalja. Prvo sem dosegla v 
lanskem letu na državnem prvenstvu v Horjulu. Bila 
je prav tako bronasta in nepričakovana, glede na to, da 
sem s treningi komaj začela. 

Znotraj kluba lahko izbiraš med različnimi ka-
tegorijami »plesa«. Katerimi?

Na voljo imaš twirling, balet, mažorete in gimna-
stiko. 

Katera je tebi najbolj pri srcu?
Twirling in gimnastika. 
Ali te v bližnji prihodnosti čakajo še kakšna po-

dobna tekmovanja?
V letošnjem letu več ne. Tekmovanja pridejo na 

vrsto ponovno v naslednjem letu. 
Ali ti ob treningih in šolskih obveznostih ostane 

še kaj prostega časa in kako ga preživiš?
Ja. V prostem času se veliko gibam. Najraje grem 

na sprehod s svojim psom, kolesarim in poleg trenin-
gov tudi doma veliko vadim. Prav tako rada pojem.

A imaš še kakšno sporočilo za učence naše šole?
Ja, upam, da sem še koga prepričala v ta šport. Ce-

nim druženje, klepet, prijateljstvo, ki ga poleg plesne-
ga znanja dobim na treningih.

Hvala, da si si vzela čas in pokramljala z menoj. V 
prihodnje ti želim še veliko uspehov na plesnem par-
ketu s palico, kakor tudi uspehov v šoli. 

Na splošno o Larisi:

Najljubša hrana pica, špageti
Najljubša pijača voda

Najljubši film, serija serija Gasilci iz Chicaga
Najljubši pevec/pevka Justin Bieber

Najljubša žival pes Capi
Najljubša barva črna, svetlo roza

Najljubši športnik/ca Maša in Živa Kovač – 
twirling plesalki

Z Lariso se je pogovarjala
učiteljica Judita Bračko

Intervju z učenko Lariso Roškar
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»V trenutku, ko se rodi otrok, se rodi tudi mama. 
Pred tem še ni obstajala; obstajala je ženska, vendar 
ne mama. Mama je nekaj čisto novega.« je znan citat 
Osha. V mesecu marcu veliko razmišljamo o druži-
nah, še posebej o mamah. Ob materinskem dnevu 
izrekamo veliko lepega, kar mame izrekajo otrokom 
dnevno. Ker imamo v vrtcu Selce v tem šolskem letu 
tri mame, ki so na isti dan povile dva novorojenčka, 
vam jih želimo na kratko predstaviti. Mama Simona je 
rodila dvojčici Gajo in Tjašo. Od tega srečnega dne da-
lje skrbi skupaj z očetom Urošom za tri deklice. Mama 
Sabina in oče Andrej sta prvi hčeri Maši prinesla iz 
porodnišnice dvojčka Niko in Žana. Maši in Alešu se 
je nasmehnila dvojna sreča, ko sta dobila dvojčka Lio 
in Tima. Tudi Lia in Tim imata starejšo sestro Neli. 

»Biti mamica dvojčkoma je čudovito. Že res, da je 
dvojno delo, dvojna skrb, dvojni jok ..., vendar dobiš 
dvojno tudi povrnjeno (dvojni smeh, dvojni objem). 
Vsi trije otroci, dvojčka Lia in Tim imata starejšo se-
stro Neli, so zelo pisana mavrica značajev. Neki tre-
nutek so si v laseh, spet drugi pa ne morejo eden brez 
drugega.« je zapisala mamica dvojčkov Lie in Tima, ki 
bosta čez dva meseca dopolnila štiri leta.

Maša je starejša sestra štiri in pol let starih dvojčk-
ov Nike in Žana. Pravi, da je ponosna »velika« sestra. 
Ko se je njihova družina povečala za dva člana, sta z 
atijem pridno pomagala mami pri opravilih. Bila sta 
zelo pridna dojenčka, sedaj pa me včasih »tučeta«.

Gaja in Tjaša sta pet in pol let stari enojajčni dvoj-
čici. V vrtcu še imamo vedno težave, ker ju ne ločimo. 
Njuni domači seveda teh težav nimajo. Starejša sestra 
Sara nam je zaupala, kaj se je spremenilo v družini, 
ko sta na svet prikukata dvojčici. »Včasih sem bila lju-
bosumna, ker so vsi, ki so prišli na obisk občudovali 
samo njiju. Sem pa neizmerno vesela, da ju imam. Ko 
sta bili dojenčici, sta v glavnem jokali in spali, bili sta 
si tako podobni, da sem morala dobro pogledati, da 
sem ju ločila. Sedaj, ko sta večji, sta pokazali, da kljub 
temu, da sta si na zunaj tako podobni, nista istega ka-
rakterja. Radi imata različne barve in oblačila. Tjaša 
se uči na napakah Gaje, Gaja želi vedno doseči svoje. 
Sama se bolje razumem s Tjašo. Obema želim biti do-
ber vzgled in se želim z obema dobro razumeti. Veliko 
se skupaj igramo, učim ju že tudi igranja kitare. Sedaj 
ju ločim po glasu, obnašanju in videzu.«

Jelka Lešnik

Naši dvojčki

Ana Kurnik, 5. a Melisa Lipnik Spahić, 5. a
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Zima se je poslovila, res dolgo bila je nagajiva.
S pustom mi smo jo pregnali,

sami pa v pustnih kostumih snežinke postali.

Leto zelo hitro se vrti in dan za dnem
nam prehitro zbeži.

Mi pa radi bi vsak dan s plesom praznovali
in hitro veliki junaki postali.

V teh dneh smo v vrtec babice povabili
in jih z našo igrivostjo razveselili.

Za tvojo skrb premalo je beseda hvala,
o babi, da bi se veliko z mano igrala. 

Družina je kot mogočno drevo,
ob trdnih koreninah vije veje v nebo.

Na teh vejah, kot listek sem tudi jaz in ti,
mamica, ati in sorodniki vsi.

Takšno drevo smo si tudi mi naredili
in z našimi družinami si ga okrasili.

Da bomo hitri in gibčni v pomlad stopili,
smo se v telovadnici pretegnili.

Smo tekli, se lovili, malo tudi kotalili
in kondicije si pridobili.

Glejte, že je tu pomlad, ko kukavico vsak sliši rad. 
Zdaj sonce nas že veselo žgečka

in iz naše male otroške dlani k vam pozdravček leti.

Snežinke s Tanjo in Simono
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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

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
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Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

tel. 02 72 06 281
GSM: 041 643 144
www.gostilna29.si

tel.: 02 729 15 60
fax: 02 729 15 71

GSM: 041 722 024
www.lipa-lenart.si

ptz-lipa.lenart@siol.net

Kraigherjeva ulica 19 b
2230 Lenart

Izvajanje gradbenih, inštalacijskih
in zaključnih del v gradbeništvu,

trgovina na debelo

MESO IN MESNI IZDELKI

Stevan Babič
d.o.o.



Galerija

Lara Šrimpf, 5. aRok Mišič, 5. a

Ambrož Rukav, 5. aLana Hubernik, 5. a

Osnovna šola Voličina ima v začetku šolskega leta v šolo vpisanih 242 učencev v 13 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Organizirane 
imamo 4 skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 68 ur na teden. Vrtec je v začetku septembra obiskovalo 87 otrok, ki so razporejeni v 5 
skupin. Vsi učenci šole imajo na urniku vsaj 2 uri tujega jezika angleščine tedensko. V tem šolskem letu se v vseh slovenskih osnovnih šolah zaklju-
čuje uvajanje neobveznih izbirnih predmetov. Že ime samo pove, da starši učence lahko prijavite k tem predmetom ali pa ne. Neobvezne izbirne 
predmete so v tem šolskem letu lahko izbrali vsi učenci razen učencev 2. in 3. razreda, kjer se neobvezni izbirni predmeti ne izvajajo. V 1. razredu se 
izvaja neobvezni izbirni predmet angleščina. Veseli smo, da ste se ponovno vsi starši 1. razreda odločili, da otroke prijavite k neobveznemu izbirnemu 
predmetu. Učenci od 4. do 9. razreda se lahko učijo 2. tuji jezik nemščina kot neobvezni izbirni predmet. Zaradi premajhnega števila prijavljenih 
učencev se v 7. razredu izvaja obvezni predmet tuji jezik nemščina. Od vseh 157 učencev v II. in III. VIO se kar 113 ali skoraj 72 % uči dve uri nemšči-
ne na teden kot neobvezen ali obvezen izbirni predmet. S ponosom smo že večkrat 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. Prav tako ima v šolski knjižnici 
pestro izbiro knjig. Za darovana sredstva se vsem najlepše zahvaljujemo. Strokovni delavci šole in vrtca se bomo še naprej trudili, da bodo dejavnosti 
in pouk potekali kakovostno. Spoštovani starši, tudi v šolskem letu si želimo dobro sodelovati z vami in se veseliti uspehov in napredka vaših otrok. 
Trudili se bomo, da se bodo vaši otroci in učenci v vrtcu ter šoli dobro počutili in da bodo uspešni. Ravnatelj mag. Anton Goznik. Pri ustvarjanju 
glasila sodelujemo: Katarina Leš, Jan Mastinšek, Tamara Kurnik, Tina Pliberšek, Iva Šuman, Dora Egghart, Julija Sirk, mentorica in lektorica: Kse-
nija 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 spon-
zorji, ustanoviteljica šole - Občina Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

trgovine
02 22 843 00 |  www.plinarna-maribor.si


