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Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor,
slavnostni govornik na 7. prireditvi ob praznovanju 
260-letnice organiziranega šolstva v Voličini 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v torek, 19. 9. 2017, ob 18.00 v kulturnem domu v 
Voličini na povabilo učencev (3. a v lanskem šolskem letu) sedanjih četrtošolcev (4. a) udeležil 7. prireditve 
ob praznovanju 260-letnice organiziranega šolstva v Voličini in prazniku KS Voličina. Na prireditvi je bil 
slavnostni govornik. (nadaljevanje na 3. strani)
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(nadaljevanje iz naslovnice)
Predsednik Borut Pahor se je v svojem slavno-

stnem nagovoru zahvalil četrtošolcem za iskreno in 
prijazno vabilo na obeležitev tega častitljivega jubileja 
šole. Posebne besede zahvale je namenil učiteljem in 
ravnateljem, ki opravljamo izjemno pomembno delo, 
saj otroke vzgajajo v celovite osebnosti, da bodo na 
prihajajoči čas naglih sprememb lahko gledali s sa-
mozavestjo in upanjem. Pridobljeno znanje otrokom 
namreč daje notranjo moč, ki jim je nihče ne more 
odvzeti. S to močjo se bodo lahko spoprijeli s priha-
jajočimi spremembami in aktivno sooblikovali našo 
prihodnost.

Ob visokem jubileju je predsednik Pahor rav-
natelju OŠ Voličina v luči praznovanj 25. obletnice 
samostojnosti in mednarodnega priznanja podaril 
posebno protokolarno darilo − zastavo Republike 
Slovenije, simbol naše enotnosti, v znak hvaležnosti 
za pomembno poslanstvo, ki ga opravljajo učitelji in 
ravnatelji: »Prispevate k temu, da gradimo na tem, kar 
nam je skupno, da ohranjamo in krepimo našo identi-
teto in spoštujemo razlike med nami.«

Kulturni program so pripravili sedanji in nekdanji 
učenci in učitelji OŠ Voličina. Program prireditve, ki 
ga je zasnovala učiteljica Petra Munda, je skozi dram-
sko-glasbeni preplet prikazal, da je šola že od nekdaj 
srce domačega kraja, v katerem ljudje živijo in delu-
jejo drug z drugim, saj jih vežejo prijateljstvo, srčnost 
in solidarnost. V bogatem kulturnem programu so 
nastopili: otroški in mladinski pevski zbor OŠ Voliči-
na pod vodstvom Aleksandra Šijanca, dramski krožek 
OŠ Voličina, vokalna skupina Amista, Tadeja Kurnik 
Hadžiselimovič in Neja Hadžiselimovič, folklorna 
skupina OŠ Voličina pod vodstvom Judite Bračko, 
Dominik Petko, Aleksandra Papež, Eva Kurnik, Sara 
Hercog, Ema Kovač, Hana Pivljakovič in Lara Hercog. 
Posnetek prireditve je na ogled na povezavi www.os-
volicina.si/prireditve.php.

Ravnatelj

Praznovanje 260-letnice organizi-
ranega šolstva v Voličini

V letu 2017 OŠ Voličina in kraj praznujeta 260-le-
tnico organiziranega šolstva, saj je sveti Rupert v Slo-
venskih goricah imel stalnega učitelja že davnega leta 
1757. 

Šola oz. učitelji v našem kraju že 260 let mlademu 
rodu skupaj s starši privzgajamo vrednote spoštova-
nja, delavnosti, poštenosti, solidarnosti, strpnosti in 
skrbi za lepo ter urejeno okolje, ob tem pa dajemo ve-
lik poudarek pridobivanju znanja. 

Podajanje znanja pri učiteljih in prejemanje zna-
nja pri učencih se je v 260 letih zelo spremenilo. Z go-
tovostjo lahko trdim, da se vzgojitelji in učitelji naše 
ustanove po svojih najboljših močeh trudimo izvajati 

dejavnosti in pouk v skladu z usmeritvami sodobnih 
pedagoških dognanj. 

Strokovni delavci šole se trudimo, da bi učenci 
pridobili oz. razvili tiste veščine, sposobnosti in zna-
nje, ki jih bodo v življenju potrebovali.

Z množico prireditev, ki jih šola organizira ob ju-
bileju, želimo poudariti, da so v šoli pridobljena zna-
nja in veščine pomembna vrednota v življenju vsake-
ga posameznika, zato se skupaj z vami starši trudimo, 
da bi jih učenci ponotranjili.

Spoštovani starši, v šolskem letu 2017/18, ki je 
pred nami, se bomo zaposleni v naši ustanovi še na-
prej trudili soustvarjati z znanjem in idejami bogate 
in zadovoljne, ustvarjalne mlade ljudi.

Občina Lenart, ki je ustanoviteljica OŠ Voličina, 
je v svojem proračunu namenila sredstva za izvedbo 
prireditev ob praznovanju 260-letnice organiziranega 
šolstva v Voličini v letu 2017 in izdajo zbornika, ki bo 
natisnjen decembra. Za odlično sodelovanje med šolo 
in občino v zadnjih letih se najlepše zahvaljujem žu-
panu Občine Lenart, mag. Janezu Krambergerju. 

V sklopu 7. prireditve, 19. 9. 2017, ki jo je obiskal 
predsednik Borut Pahor, so bile v prostorih šole na 
ogled razstave. Prav tako so bile razstave na ogled tudi 
v petek, 22. 9. 2017, od 16.00 do 19.30, in v nedeljo, 
24. 9. 2017, od 8.00 do 12.00, ko je bilo Ruperško že-
gnanje. Obiskovalci so si lahko ogledali stalno raz-
stavo slik slikarja Jožeta Krambergerja, razstavo del 
članic in članov likovne skupine pod vodstvom Mar-
tine Golija, razstavo malih živali Društva ljubiteljev in 
gojiteljev živali Maribor, razstavo zbranih del Primoža 
Trubarja, ki jo je »Moji šoli ob 260-letnici šolstva v 
Voličini« podarila dr. Fanika Krajnc Vrečko, učenka v 
letih 1964−1972, in šolske razstave. 

Ob jubileju se zahvaljujem vsem društvom in or-
ganizacijam v našem kraju, saj z vsemi dobro sode-
lujemo, takšnega sodelovanja si želimo tudi v priho-
dnje.

Hvala likovni pedagoginji Martini Golija in člani-
cam njene likovne skupine, ki so na ogled postavile 
svoja dela, prav tako hvala Društvu ljubiteljev in goji-
teljev živali Maribor za razstavo malih živali.

Posebno zahvalo namenjam velikemu prijatelju 
OŠ Voličina, slikarju Jožetu Krambergerju, bivšemu 
učencu šole, ki je šoli ob jubileju podaril 17 svojih del, 
od teh jih je pet iz njegovega zgodnjega ustvarjalne-
ga obdobja. Z omenjenimi petimi slikami učencem 
sporoča, da njegove slike na začetku niso bile takšne, 
kot jih slika danes, vendar se s trudom, vztrajnostjo, z 
željo, da bi nekaj naredil ali ustvaril boljše, lahko mar-
sikaj doseže.

Veseli smo, da se je ob jubileju zelo obogatila knji-
žna zbirka knjižnice OŠ Voličina s temeljnimi deli oz. 
dokumenti slovenskega jezika. Nekdanja učenka šole, 
dr. Fanika Krajnc Vrečko, ki je šolo v Voličini obisko-
vala v obdobju (1964−1972), je šolski knjižnici poda-
rila 11 knjig v tiskani obliki in 6 na DVD-ju, skupaj 
17 del. Dr. Fanika Krajc Vrečko je avtorica ali soavto-
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rica večine podarjenih knjig z naslovom Zbrana dela 
Primoža Trubarja. Med drugimi je šolska knjižnica 
po zaslugi nekdanje učenke bogatejša za knjigo An-
tona Martina Slomška Tri pridige o jeziku (Ljubljana, 
2001), Štrekljevo Zgodovino slovenskega slovstva I in 
II (Ljubljana, 2012) in Biblia Slavica, vol. 1 in vol. 2 
(Paderborn, 2006). Nekatera izbrana izvirna besedi-
la v podarjenih knjigah so ohranjena le v nekaj izvo-
dih samo v tujih knjižnicah, zato se dr. Faniki Krajnc 
Vrečko za podarjeno zbirko iskreno in najlepše za-
hvaljujemo.

Ravnatelj

Ob začetku šolskega leta

Na začetku šolskega leta imamo v šolo vpisanih 
230 učencev v 13 oddelkih, od tega se 2 učenki izo-
bražujeta na domu. Organizirane imamo 4 skupine 
podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 66 ur na te-
den. Vrtec v začetku septembra obiskuje 81 otrok, ki 
so razporejeni v 5 skupin.

Med poletnimi počitnicami smo stene in strop v 
telovadnici prepleskali, prav tako pa se je zbrusil in 
obnovil parket, označila so se igralna polja ter narisale 
črte igrišč. Telovadnica se je obnovila prvič po 20 letih, 
ko je bila leta 1997 zgrajena in dana v uporabo. Šola 
je od Občine Lenart za izvedbo omenjenih investicij 
prejela 31.000,00 €. Za investicijska sredstva in dobro 
sodelovanje med šolo in Občino Lenart se zahvalju-
jem občinskemu svetu Občine Lenart, članom občin-
ske uprave in županu, mag. Janezu Krambergerju.

Ravnatelj

Šola v naravi

Zjutraj smo se z avtobusom odpeljali proti Porto-
rožu v CŠOD Burja. Najprej smo se namestili v bun-
galove, nato pa smo odšli na kosilo. Po njem smo imeli 
plavalno šolo, nato so sledili večerja, sprehod, umiva-
nje in priprava na spanje. Učiteljica nam je vsak večer 
prebrala pravljico in zaželela lahko noč. Plavalno šolo 
smo imeli dopoldan in popoldan. Ogledali smo si me-
sto Piran, soline, oljčni nasad, akvarij in vrt kaktusov. 

Peljali smo se z ladjo Solinarko, raziskovali smo obalo 
in izdelovali ogrlice iz školjk ter dišavne vrečke. Teden 
je hitro minil, bilo je lepo, vendar sem na poti domov 
ugotovila, da je doma najlepše.

Maja Balaj, 3. a
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Tekma

Obiskal sem nogometno tekmo med Mariborom 
in Spartakom iz Moskve. Na tekmo sem šel z Janijem. 
Peljala naju je Eva. Na sebi sem imel majico in šal vijo-
lične barve. Da sva lahko prišla na stadion, sva morala 
dati varnostniku karti. Bila sva v drugi vrsti. Sedeža 
sta imela številki deset in enajst. Preden sva se usedla, 
sva si kupila pijačo. Po eni uri čakanja, so na igrišče 
prišli igralci. Prvi polčas se je končal z nič proti nič. 
Drugi polčas je bil bolj zanimiv. V drugem polčasu 
sta bila dva zadetka. Najprej so zadeli gostje, potem pa 
še Maribor. Malo sva še navijala, potem pa sva odšla 
domov. Po naju je prišla Eva. Doma sem mami vse 
povedal, kako je bilo na tekmi.

Aljaž Fras, 3. a

Počitnice pri dediju

Na počitnicah sem bil pri dediju.
Dedi ima kmetijo. Na kmetiji ima krave, bike, pra-

šiče, kokoši in muce. Dedi mi je dovolil, da sem hranil 
krave.

Nekega jutra mi je pri zajtrku dejal, da ima zame 
v hlevu presenečenje. Hitro sem odhitel v hlev. Tam 
sem zagledal malega telička, ki ga je povrgla krava. 
Teličku sem dal ime Ari. 

Tudi drugo leto bom šel na počitnice k dediju.
Anže Majer, 3. b

Tolažba

Tolažba tolaži,
tolaži nekoga, 
ki te ima rad,
in to je prijatelj,
ki se vedno 
s tabo rad igra.

Ariana Pivec, 4. a

Branje v dežju

Zunaj dežek lije,
Timotej se hitro v hiško skrije.
Celo uro premišljuje, 
kaj počel bi, a je utrujen.
Vzel je knjigo in pravljico prebral,
da bo v šoli hitro bral.
Šolsko torbo si zvečer pripravi
in se hitro spat odpravi.
Zjutraj se zbudi
in zelo rad v šolo odhiti. 
Ker sem doma veliko bral,
bom pri slovenščini veliko znal.

Timotej Kocbek, 3. b

Peka kostanjev

Včeraj smo si pekli kostanje.
Kostanji so se pekli deset minut. Ko so bili peče-

ni, smo na kostanje povabili Nežo. Pojedli smo jih. Po 
tem sva z Nežo igrali nogomet. Čez nekaj časa sva šli 
v hišo.

Začelo se je temniti, zato je Neža odšla domov.
Čas je že bil za spanje, zato sem si umila zobe. Vso 

noč sem sladko spala.
Neja Ditner, 3. b

Srečala sem Piko in postala njena 
prijateljica

Enkrat sem v Parizu srečala Piko Nogavičko. Na 
glavi je imela dva čopka. Spoznali sva se tako, da sva se 
zaleteli ena v drugo. Zgodilo se je tako. Jaz sem slikala 
stolp, Pika Nogavička pa je hodila vzvratno in me ni 
videla. Takrat se je zaletela vame. Vprašala sem jo, za-
kaj hodi vzvratno, ona pa mi je odgovorila, da se tako 
igra. Predstavila sem se ji in jo povabila v lunapark, 
ki se je ravno takrat odpiral. Vesela je odšla z mano. 

LITERARNE STRANI

Miha Pliberšek, Lukas Pajnkiher
in Blaž Kurnik, 9. a

Gaja Homec, Tinkara Štruc,
Ema Kovač in Nika Pšajd, 6. b
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Najprej sva odšli na vlakec smrti. Pika Nogavička se je 
zelo smejala, vas zanima, kaj pa jaz? Skoraj bi začela 
jokati, saj je bilo tako hitro, da nisem nič videla. Po 
vožnji pa sva šli na sladkorno peno. Jaz sem izbrala 
okus jagode, Pika pa limone. 

Mellanie Trinkaus, 4. a

Leopardja ptica

Nekoč pred davnimi časi je živela leopardja ptica, 
ki je lahko postala leopard ali pa se je lahko spremeni-
la nazaj v ptico. Ta leopardja ptica je živela čisto sama 
na planetu Mars, cel planet je imela zase, a ravno to jo 
je motilo, ker si je želela živeti v družbi. 

Ko je pogledala na planet Zemlja, si je mislila, kako 
lepo bi bilo, če bi živela na tem planetu. Spakirala je 
kovčke in se odpravila na Zemljo. Ko je prispela, se je 
ozrla in ugotovila, da je prišla v Slovenijo, natančneje 
v Voličino. Videla je šolo in se odpravila vanjo. Vsi 
učenci so čudno gledali za leopardjo ptico, a ona je 
skozi okno videla ptice, ki so letale in se zabavale. Do-
jela je, da ne spada k ljudem, temveč k pticam. Učenci 
so ptico vrgli iz šole, da je obležala na tleh. Ptica pa se 
je spomnila, da se lahko spremeni v leoparda in pre-
straši šolarje. To je tudi storila. 

Kasneje se je spremenila nazaj v ptico in se spopri-
jateljila z drugimi pticami. Dobila je prijatelje in tako 
srečno živela do konca svojih dni. 
     Neža Štruc, 4. a

Narobe pravljica − Sedem želvic

Nekoč je živela mama želva s sedmimi želvicami.
Nekega dne se je mama želva odločila, da gre v 

trgovino po solato. Želvam je rekla naj nikomur ra-
zen njej ne odpirajo vrat. Mama je šla v trgovino. 
Čez sedem minut je priletel galeb po imenu Lačko. 
Potrkal je na vrata in rekel želvicam naj odprejo, saj 
je prišla njihova mama. Želvice mu niso verjele. Vze-
le so babičino čarobno kuhalnico. Odprle so vrata in 

čarobna kuhalnica ga je udarila po kljunu. Lačko je 
padel v nezavest. Minuto zatem je prišla mama želva. 
Malim želvicam je naročila, da morajo prinesti iglo, 
nit, kirurške škarje in veliko rakov. Želvice so prinesle 
vse potrebščine. Mama je v roke vzela kirurške škar-
je in začela rezati Lačkov trebuh. Želvice so v njegov 
trebuh naložile rake. Mama je zašila Lačkov trebuh. 
Želve so pobegnile v hiško. Čez dve minuti se je Lačko 
prebudil. Sanjal je, da je pojedel želvice. Tudi mislil je, 
da jih je pojedel. Naenkrat pa so ga začeli ščipati raki 
v njegovem trebuhu. Stekel je do vodnjaka in skočil je 
vanj. Lačko je poginil. 

Želve pa so srečno živele do konca svojih dni.
Matic Čeh, 4. a

Iskrenost

Iskrenost včasih zaboli,
lahko pa tudi nasmeji. 

Žiga Jarc, 4. a

Muha in muren

Murnu pri mravlji ni uspelo.
Zakaj? Poleti je pozabil na delo.
Odšel je k sosedi muhi,
čeprav je vedel, da bo rekla, 
da so murni lenuhi.
»Prosim vas gospa muha,
dajte mi malo kruha.«
Muha je rada sitna:
»A ti dam tudi vodo, ki je pitna?«
Prosim vas gospa muha,
vrnem vam še več kruha.
Muha ga malo še jezi,
potem pa privoli.
Tako murna lakota več ne biča,
ne bo treba za hrano vprašati soseda ptiča.

Manja Kurnik, 7. a

Žiga Šešerko, Nik Diego Damiš
in Piko Kutlačič, 6. b

Alex Fekonja, 5. a
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First day of school

Summer is over and we have to sit in our clas-
srooms and listen to our teachers day after day again 
for another school year. Of course we are not as ha-
ppy as we were three months ago, but when you think 
about it school isn't really that bad. We get to meet our 
friends again and see them almost every day. Well, 
maybe we aren't friends with everybody, but because 
new school year is a new beginning, we can make new 
friends. You also get to see your favourite teachers and 
learn a lot of new things you are interested in.

This year, personally, I am excited about being in 
the ninth grade. And with that, little first graders get 
to pick us. I am also happy about a competition in Slo-
venian language because we will read a great book this 
year. What I have missed over the summer are delicio-
us hamburgers, my dearest classmates and always ha-
ving something to do. And last year I made a promise 
to myself that I am going to study more and always do 
my homework. I am excited about this school year. 

Iva Šuman, 9. b

School 

School started again 
But I'm not happy. 
I will have to listen to my teachers again
and do Maths, Science and Slovene homework
or just copy and paste it again and again. 

My Math homework will be without mistakes, 
but when we write tests 
I will get a D. 
My friend Tadej H. is like me, 
but he doesn't play Call of duty. 

Liking school or not 
I'm sure we will all say:
»Finally holidays«, at the end.

Jaka Spevan, 9. b

September

September, september,
what to remember?
Students, teachers everywhere,
peace to find nowhere. 

Summer leaving, 
fond memories staying. 
Let's start all new
not minding the curfew.

Žana Žabčič and Saša Tkalec, 9. b

Hello again

Hello it's school again,
I thought we are at the end,
But I was wrong again.

Hello it's Monday again,
I really thought we are at the end,
But I was totally wrong again.

Hello it's finally Friday again,
But now we are really at the end,
And I'm so happy again.

Jan Urbanc in Nik Rojko, 9. b

The beginning of new school year

New school year has just begun,
you'll be writing tests again.
There is nothing you can do,
you'll just have to live this through.

Parents keep repeating:
»Holidays are over!«
But you keep excusing,
that you'll get yourself in order.

Overall it's not that bad
you'll be seeing friends of yours,
all the trips you can't be sad,
learning new things oh of course.

Vid Caf, 8. a

Iva Šuman, Tajda Hamler in Kaja Hubernik, 9. r.

Maša Vogrin, 2. a
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Razred se predstavi – 7. a

Slogan: Nismo si enaki, zato pa smo izjemni.

Mi smo 7. a razred. Čeprav nas prepoznate po gla-
snosti, norčijah in zvijačah, smo zelo ustvarjalen in 
pameten razred. Nismo vsi med seboj najboljši pri-
jatelji, vendar zmeraj, ko je treba držimo skupaj. V 
razredu nas je 25, od tega je 11 deklet in 14 fantov. 
Naš najljubši čas v šoli je malica, radi pa imamo tudi 
šolske predmete. Lahko priznamo, da je v večini naš 
najljubši predmet šport. V razredu nismo vsi nadar-
jeni, a smo po svoje tudi pametni. Bralne značke po 
navadi ne opravimo čisto vsi, ampak čez leto pa vsi 
le preberemo vsaj eno knjigo. Ne rečemo, da se radi 
učimo, a življenje je pač kruto.

Posebnost našega razreda je ta, da je med nami 
veliko nadarjenih. Ukvarjamo se s športom in z glas-
bo. Sodelujemo v različnih aktivnostih. Med športi 
poznamo: karate, tenis, jahanje, kolesarjenje, košarko, 
hip hop, rokomet in nogomet. Vsak je v svoji discipli-
ni zelo dober. Izvajamo tudi glasbo, saj imamo svoj 
»bend« in pojemo pri pevskem zboru. Prav zaradi 
različnosti vsakega posameznika smo skupaj izjemni.

Žan F. se rad uči in igra nogomet. ✴
Dennis je dober v nemščini, rad ima šport. ✴
Primož igra bobne in poje. ✴
Žan Aleksander igra nogomet, dober je v ra- ✴
čunalništvu.
Lucija odlično riše in dobro poje. ✴
Daša je dobra v športu in gimnastiki. ✴
Manja je pridna učenka, dobra v tenisu, rada  ✴
ima živali.
Klara je odlična v jahanju, rada pleše in poje. ✴
Sara je odlična v karateju, rada pleše in poje. ✴
Naj rad riše in bere dobre knjige. ✴
Julijan je dober kolesar. ✴
Žiga rad igra rokomet in se druži s prijatelji. ✴
Marko je nadarjen učenec, rad igra košarko in  ✴
se druži s prijatelji na igrišču in tudi drugje.
Ambrož je dober nogometaš in ima rad teh- ✴
niko.
Maša je zelo prijazna in zmeraj dobre volje. ✴
Aleš zelo rad pomaga na kmetiji in ima rad  ✴
živali.
Vanesa zelo rada jaha in se ukvarja s konji,  ✴
ukvarja se tudi z glasbo.
Neja je odlična tenisačica, rada ima živali, po- ✴
leg tega pa zna igrati na kitaro.
Hera igra kitaro in se ukvarja s karatejem. ✴
Katarina je dobra plesalka. ✴
Timi je rokometaš. ✴
Jan je vesel in radosten. ✴
Blaž je dober košarkar. ✴
Saša ima rada konje in glasbo. ✴
Nejc je dober nogometaš. ✴

Naša šola je zelo lepo urejena. V telovadnici je ve-
liko pripomočkov, v knjižnici pa je pestra izbira knjig 
za bralno značko.

V šoli si želimo, da:

bi bili odmori daljši, ✴
 bi imeli arkadno sobo, ✴
 bi vsak dan na urniku imeli šport, ✴
 ne bi imeli ocen, ✴
 ne bi bilo pouka, ✴
 bi imeli avtomate za hrano in pijačo, ✴
 bi lahko pili in jedli med poukom. ✴

Razred se predstavi – 8. a

Slogan: Z različnostjo se dopolnjujemo.

Mi smo 8. a razred OŠ Voličina. V razredu nas je 
17, in sicer 10 fantov in 7 deklet. Dora, Žan in Barbara 
so se nam pridružili v 4. razredu. Po večini smo rekre-
ativci. Nekateri igrajo nogomet, drugi plavajo, tretji pa 
v prostem času kolesarijo. 

Julija pleše balet in rada posluša glasbo. ✴
Larisa trenira twirling in gimnastiko. ✴
Urban in Vid obiskujeta glasbeno šolo v Le- ✴
nartu, kjer igrata harmoniko.
Urban rad kolesari in igra harmoniko. ✴
Nejc je prostovoljni gasilec v Koreni. ✴
Žiga je dober nogometaš pri klubu Jarenina. ✴
Larisa se rada kotalka. ✴
Dora hodi v planine. ✴
Živa Sužnik rada pleše in poje. ✴
Barbara Belčič rada kotalka in se sprehaja s  ✴
psom.
Mark Vidovič rad igra igrice in kolesari. ✴
Alen Ruis rad igra nogomet in video igrice. ✴
Klara Matjašič rada rola in bere. ✴
Žan Zorman rad igra nogomet in video igrice. ✴
Jure rad kolesari, se ukvarja z živalmi in igra  ✴
video igrice.
Nastja rad igra nogomet in se druži s prijatelji. ✴
Kristjan trenira plavanje in se rad smeji. ✴

V šoli si želimo:

avtomat s pijačo in hrano, uporabo mobilnih te-
lefonov, 10-minutne odmore, daljši odmor za malico, 
noč v šoli in več ur športne vzgoje.

Na šoli imamo veliko dobrih stvari, kot so: dobro 
založena knjižnica, lepo ohranjeno pohištvo, prijazni 
in dobri učitelji, dobra hrana, lepo obnovljena telo-
vadnica, veliki in dobro ogrevani prostori s sodobno 
opremo, organiziran avtobusni prevoz, veliko različ-
nih interesnih in izbirnih dejavnosti.
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Pozdrav vsem, ki nas poznate ali bi nas želeli spo-
znati, predstavlja se vam skupina Snežinke. 

To je najmlajša skupina našega vrtca v sklopu OŠ 
Voličina. Čeprav smo še majhni, smo veseli, zvedavi, 
radi plešemo, ploskamo in pojemo. 

V vrtcu nam nikoli ni dolgčas, saj se tu igramo, 
raziskujemo, spoznavamo prijatelje, spoznavamo 
nove pesmice, nove igre, nove spretnosti, poslušamo 
pravljice, razmišljamo o novih zapletenih besedah, se 
smejemo, plešemo in še in še. Naša skupina šteje tri 

deklice in šest fantov, z njimi pa sva Estera in Simona. 
Kar predstavljate si lahko, kako smo veliki, pa čeprav 
še vsi ne hodimo sami, še nimamo vseh zob in še ne 
govorimo v stavkih. A to ni ovira za nas junake, ki 
uspešno premagujemo jutranje slovo od mame ali ati-
ja, ki hitita v službo. 

Že v naši najmlajši skupini se tkejo prijateljstva, ki 
te razveselijo s poljubčkom, objemom ali božanjem. 
Naša brezskrbna igra naj traja in traja.

Skupina Snežinke

Lepo vas pozdravljamo iz skupine Snežink.

Anže B. Anže K. Katarina

Lan Lea Neža Angela

Nik Rok Žiga
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ZANIMALO NAS JE

 EU shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep EU 
kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno 
sadje in zelenjavo. Vključuje različne izobraževalne 
dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu 
sadja in zelenjave v prehrani. Shema šolskega sadja 
spodbuja zdrave prehranske navade pri mladih.

Ključni podatki:
Vključenih pribl. 8 miljonov otrok EU v 54.000  ✴
šolah.
25 sodelujočih držav članic EU. ✴
EU financiranje je do 150 miljonov EUR le- ✴
tno.
83 % financira EU, 17 % financira Republika  ✴

Slovenija.
V EU SŠSZ otroci pojedo največ jabolk, poma- ✴
ranč, banan, korenja, paradižnika, kumar ...
Izobraževalne dejavnosti za otroke so zlasti  ✴
obiski kmetij, šolski vrtovi in tečaji kuhanja.

Namen:
Povečati nizko porabo sadja in zelenjave pri  ✴
otrocih.
Zmanjšati število otrok s prekomerno težo in  ✴
debelostjo.
Zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodob- ✴
nega časa (sladkorna bolezen, srčnožilne bole-
zni, rak ...).

“Šolska shema” Evropske unije

Naša osnovna šola sodeluje v »šolski shemi« Evropske unije
s finančno podporo Evropske unije.

*** Dan razdeljevanja in vrsta sadja oz. zelenjave sta označena na jedilniku ***

Več o shemi šolskega sadja in zelenjave najdete na www.shemasolskegasadja.si.



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

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

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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MESO IN MESNI IZDELKI

Stevan Babič
d.o.o.

KLJUČAVNIČARSTVO

Spodnja Voličina 80, 2232 Voličina
tel.: 041 55 88 53
e-pošta: lorber.janko@gmail.com

Janko LORBER s.p.
Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

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

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

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

Agro zavarovalna agencija d.o.o.
Titova cesta 63, 2000 Maribor

tel.: 031 393 668, e-pošta: info@aza.si



Galerija

Primož Petko in Blaž Sekol, 7. a Urška Gomboc, 3. b Hera Agapito Masten
in Sara Rojs, 7. a

Lija Kramberger, 1. a Žana Žabčič, 9. b Nik Diego Damiš, 6. b

V letu 2017 praznujemo 260-letnico organiziranega šolstva v Voličini. Na 7. prireditvi v sklopu praznovanj, ki je bila 19. 9. 2017, nas je obiskal in 
bil slavnostni govornik predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Predsednikova prisotnost daje znanju, veščinam in vrednotam, ki jih goji šola, 
poseben pomen in težo. OŠ Voličina ima v začetku šolskega leta vpisanih 230 učencev v 13 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Or-
ganizirane imamo 4 skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 66 ur na teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 81 otrok, ki so razporejeni v 
5 skupin. S ponosom ponovno poudarjamo, da je izdajanje šolskega glasila Šolarček posebnost šole v Voličini. Zbrana sredstva sponzorjev in staršev 
donatorjev šola nameni nakupu igrač, didaktičnih pripomočkov, učil in knjig. Za darovana sredstva se najlepše zahvaljujemo. Strokovni delavci se 
bomo še naprej trudili, da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Ravnatelj mag. Anton Goznik.

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Neja Hadžiselimović, Manja Kurnik, Lucija Mesarec, Dora Egghart, Klara Matjašič, Larisa Roškar, Ajla Ana 
Egghart, Iva Šuman, 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.


