Glasilo OŠ Voličina, ISSN C505-0820
Šolsko leto 2017/18
22. december 2017, letnik XX
št. 191, naklada 400 izvodov

Prireditev V pričakovanju ...

Veliko ljudi je v torek, 19. 12. 2017, ob 17.30 v kulturnem domu v Voličini obiskalo prireditev V pričakovanju ..., ki je bila tudi prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter božično-novoletnimi prazniki
in zadnja – 13. prireditev ob praznovanju 260-letnice organiziranega šolstva v Voličini. Hvala vsem, ki ste
praznovali z nami.
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Leto 2017 je bilo praznično

Voščilo

V letu 2017 smo v Voličini praznovali 260-letnico organiziranega šolstva. Skupaj z društvi in Občino
Lenart smo organizirali 13 prireditev. Prvo smo organizirali 7. 2. 2017, zadnjo pa 19. 12. 2017.
Na prireditvah so nas obiskali in nagovorili pomembni gosti, predsednik RS, Borut Pahor, direktor
Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolo pri
MIZŠ, g. mag. Gregor Mohorčič, predstojnica ZRSŠ
OE Maribor, ga. mag. Vera Bevc in župan Občine Lenart, g. mag. Janez Kramberger.
Slikar Jože Kramberger, nekdanji učenec šole, je
šoli ob jubileju podaril 17 svojih del.
Članice likovne skupine Martine Golija so razstavile svoja dela v prostorih šole.
Društvo ljubiteljev in gojiteljev živali Maribor je
pripravilo razstavo malih živali.
S 17 deli se je obogatila knjižna zbirka knjižnice
OŠ Voličina, in sicer s temeljnimi deli oz. dokumenti slovenskega jezika, ki jih je šoli podarila nekdanja
učenka šole, dr. Fanika Krajnc Vrečko.
OŠ Voličina je prejela najvišje priznanje Občine
Lenart Zlati lenarški grb.
Šola je decembra izdala zbornik Voličina – moj
svet 2, ki je nadaljevanje zbornika iz leta 2007. Z izdajo zbornika nadaljujemo beleženje pomembnih
dogodkov današnjega časa na področju KS Voličina
našim zanamcem.
Občina Lenart je finančno podprla izvedbo prireditev ob praznovanju in izdajo zbornika.
Ob jubileju se je OŠ Voličina zahvalila za večletno
odlično sodelovanje naslednjim društvom, posameznikom, organizacijam in ustanovam: Zdravstvenemu domu Lenart, PP Lenart, Knjižnici Lenart, KS Voličina, KO RK Voličina, Turističnemu društvu Rudolf
Maister – Vojanov, LD Voličina, Zavodu Hrastovec
− bivalni enoti Voličina, DU Voličina, Župniji sv. Rupert v Slovenskih goricah, PGD Voličina, PGD Selce,
knjižničarki Aleksandri Papež, vzgojiteljici Julijani
Bračič, Darji Ornik, Mirku Čehu, čebelarju Leopoldu
Hameršaku, čebelarju Alešu Vaneku, družini Čuček,
kmetiji Damjana Rojka, kmetiji Alberta Kocbeka,
zeliščarkam, Borisu Györköšu, družini Kurnik Hadžiselimović, KTD Selce, Športnemu društvu Voličina,
KMN Slovenske gorice, Združenju ljubiteljev in gojiteljev živali Maribor, članicam likovne skupine Martine Golija, vokalni skupini Amista, slikarju Jožetu
Krambergerju, Faniki Krajnc Vrečko, staršem, Občini
Lenart in ZRSŠ OE Maribor.
Ob tej priložnosti se želim posebej zahvaliti vsem
sodelavcem, da s sodelovanjem in povezovanjem na
nivoju ustanove in tudi širše kažemo, da smo uspešni na mnogih področjih. Učencem dajemo vzgled,
jih spodbujamo in omogočamo veliko priložnosti, da
pokažejo znanje in talente.
Hvala, ker ste v letu 2017 praznovali z nami.
Ravnatelj

Staro leto zaključuje stare zgodbe in poti. Novo
nas ne omejuje, saj ga pravzaprav še ni. Z dobro voljo ga posejmo, da bo v slehernih očeh več svetlobe in
ljubezni, ne le tekma za uspeh. Tudi vase se ozrimo,
preden stopimo naprej, da se spet ne zaletimo v votle
dneve brez idej (Zvezdana Majhen). V letu 2018 naj
bo vsak vaš dan poln idej, vam želimo otroci, učenci
in delavci Osnovne šole Voličina.

Zeliščarski krožek
V četrtek, 7.12.2017, smo petošolci ponovno imeli
zeliščarski krožek. Z gospo Marijo smo se pogovarjali o zdravilnih učinkih smreke. Sam sem predstavil
nekaj njenih značilnosti, ki smo jih skupaj dopolnili.
Naučili smo se, da ima smreka ali latinsko Picea Abies
veliko zdravilnih učinkov. Izdelke, ki jih pripravimo
iz smreke, lahko uporabimo pri zdravljenju različnih
bolezni. Iz nje pripravljamo sirupe, mazila, kopeli,
čaje in pripravke za vtiranje. Sirup pripravljamo pri
bolezni pljuč, čaj iz vršičkov pri kašlju, čiščenju dihalnih poti in pri katarju mehurja in dihalnih poti.
Kopel lajša revmo in živčno oslabelost. Uporabljamo
jo tudi za inhalacijo. Smolnata mazila uporabljamo za
celjenje ran. Z destilacijo lahko pripravimo eterično
olje, ki deluje proti prehladu, nahodu in bronhitisu.
Pri olju moramo paziti na doziranje, saj ima kapljica
eteričnega olja moč triintridesetih lončkov čaja.
Luka Poš Šuman, 5. a

Zeliščarji 2. razreda smo skupaj z Zlatko in Darjo
pripravljali smolnato mazilo. Uporabili smo smrekovo smolo, oljčno olje, vosek in eterično olje smreke.
Smolnato mazilo bomo uporabljali pri prehladu in
bolečih mišicah.
Zeliščarji 2. razreda
[Popravek] V novembrski številki Šolarčka je
prišlo do napačne navedbe avtorja likovnega dela na
strani 5 desno zgoraj. Naslikal ga je Vito Eggart, učenec 3. b. Za napako se iskreno opravičujemo.
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Alen Sužnik, 4. a

Tai Kmetič, 4. a

Veseli december

Medo, kam si izginil?

December je najlepši čas v letu. Takrat po vsej vasi
zasvetijo lučke. Tudi v naših srcih zasvetijo lučke. To
so lučke miru, sreče, prijateljstva in lepih želj. Otroci smo veseli, saj nas obiščejo dobri možje. Skupaj s
svojimi najdražjimi okrasimo smrečico in se imamo
preprosto radi.
Lukas Rojko, 2. a

V bloku je živela deklica, ki je zelo rada imela plišaste medvedke. Za sedmi rojstni dan je dobila plišastega medvedka po imenu Medo. Imel je črne oči, rdeč
smrček in roza majico. Deklica je za Meda pripravila
posteljo in rezervna oblačila. A nekega jutra Meda ni
bilo v postelji. Deklica je panično iskala Meda, a ga ni
našla. Iskala ga je po celem bloku, a ga ni bilo nikjer.
Skočila je po telefon in klicala mamo ter ji povedala,
da je Medo izginil. Mama je poklicala policijo in povedala, da je izginil zelo drag plišasti medvedek. Tudi
policija ga ni našla. Deklica je s solzami v očeh odšla
spat. V soboto pa je pred svojo sobo zagledala Meda
in napis. Pisalo je: Draga deklica, tvoji sosedje smo ga
našli na gugalnici v parku.
Deklica je od tega dne pazila na Meda, da ga ne bi
pozabila v parku.
Lia Lucia Kmetič, 3. a

Božič
Živela je deklica, ki je bila sama in ni marala božiča. Otrokom je skrivala božična darila, zato so bili
vsi žalostni.
Nekega dne jo je obiskala deklica iz vasi in jo povabila na skupno praznovanje božiča. Prišel bo Božiček in otroke obdaril z darili. Bila je presenečena in
vesela povabila. Zvečer je odšla v vas. Tam je bilo veliko ljudi. Pripeljal se je Božiček in otrokom razdelil
darila. Darila je bila zelo vesela.
Tako je deklica prvič praznovala božič in se veselila z vsemi vaščani.
Maja Balaj, 3. a

D-zgodba
Nekoč je živel dedek, ki se je pisal Ditner. Babica
Danica mu je kupila darilo. V darilu sta bila dva dežnika. Nekega sončnega dne je dedek odšel delat na
vrt. Zagledal je deževnika. Ta ga je debelo pogledal.
Začela sta se pogovarjati. Pričelo je deževati. Danica
je dala dedku dežnik. Deževnik je dihal in dihal, saj
tako lepega dežnika že dolgo ni videl. Tudi on je stopil
pod njega. Dedku in babici je pripovedoval duhovite
dogodivščine, ki jih je doživel z dinozavrom Dinom.
Danica in dedi sta se smejala na ves glas. Posijalo je
sonce. Deževnik ni maral vročine, zato je pobegnil v
luknjico. Dedek in babica sta mu pomahala in odšla
domov.
Neja Ditner, 3. b
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P-zgodba
Nekoč je živela Pika. Pika je šla na sprehod po Ptuju. Hodila je po preprogi. Padla je na Pepijevo pipo.
Piko je bolel prst palec. Pika se je Pepiju opravičila.
Pepi je povabil Piko in prijateljico Petro na peko palačink. Spekli so jih kar dvajset. Petra je pojedla pet
palačink, Pipa in Pepi pa tri palačinke. Pika predlaga, da gredo na sprehod po potoku. Iz potoka pride
vsa premočena, zato se je šla domov preobleč. Pika in
Pepi sta šla na potico k slaščičarki Poloni.
Simona Tašner, 3. b

B-zgodba
Nekoč je živela deklica Brina, ki je imela hišnega
ljubljenčka bobra. V hlevu je imela bika, ki ga je imela
zelo rada. Brina je na plesnih vajah igrala na boben.
Njen bik ji je zbežal iz hleva. Iskala ga je in ko ga je
našla, je videla, da je bolan. Zjutraj je poklicala zdravnika. Povedal ji je, da bo še nekaj dni bolan. Bil je zelo
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Neža Štruc, 4. b
žalosten, ker ni mogel iz hleva. Zato je samo počival.
Brina je bobra odpeljala na sprehod, kjer je veliko dreves. Ker pa je vedela, da se birma kmalu začne,
je bobra pustila samega in odšla k birmi. Izbrala si je
botra Borisa. Podaril ji je balone, bonbone in bon za
potovanje. Odpeljal jo je v Barcelono. Spala je v sobi
z balkonom. Kupila si je beležko in barvice. Odpravili
so se tudi na bikoborbo. Spoznali so prijazne Belgijce.
Drugo leto jih bodo obiskali v Belgiji.
Vita Munda, 3. b

M-zgodba
V mestu Maribor je živel marljivi mesar Maks.
Njegova mesarska delavnica je bila opremljena z mizami. Imela je veliko dela. Nekega majskega dne je
ugotovil, da je imel na obisku miške, saj so mu pojedle
meso. Marljivi Maks jim je nastavil mišelovke, v njih
pa maslo in meso. Miške so se jim spretno izogibale.
Nekega dne je moral mesar po mestu po opravkih.
Prosil je mater, naj pazi na mesarsko delavnico. A
mati je pozabila na njo, saj se je zibala v mreži, njene
misli pa so odtavale med marjetice in metuljčke. To
je prebrisani muc izkoristil. Na vso moč se je zaletel v
majhna vrata mesarske delavnice in vstopil. Prestrašil je miške, ki so z majhnimi zobki mlele meso. Pred
mucem so pobegnile v mišelovke misleč, da so na
varnem. V tistem trenutku se je vrnil marljivi mesar
Maks in ugotovil, kaj je napravil muc. Za nagrado je
dobil milanske klobase.
Anže Majer, 3. b

Kmetovanje
Moje kmetovanje vsebuje še modno oblikovanje.
Moja modra Liska bo imela kar dva obiska.
Najprej bika Piška,
potem telička Miška.
Za teličkom pa še jaz,
saj bom »štriglal« in pel ji na ves glas.
Anže Majer, 3. b

Maks Šešerko, 4. b

N-zgodba
Nekega dne je živela Nika, ki se je pisala Nogavička. Za svojega hišnega ljubljenčka je imela noja in
nosoroga, ki sta rada jedla nageljne. Živeli so v Novi
Gorici. Tam so bili njeni prijatelji Neža, Neja, Nino,
Nejc in Nik. Vsi so imeli nove nogavice in mrzle nosove. Nabirali so narcise, zraven pa so jedli nektarine. Ko se je znočilo, je Nik zagledal netopirja. Drugo
jutro je Nika odšla v šolo. Tam jo je čakala učiteljica
Nuša. Na hitro ji je razložila nekaj o netopirjih. Ta dan
se je Nika odselila na Nizozemsko. Vsi njeni prijatelji Neža, Neja, Nejc in Nik so bili zelo žalostni, ker je
Nika odšla.
Neža Kuhar, 3. b

Čudno srečanje
Nekega dne se je gospod Konstantin odpravil v trgovino po nov klobuk. Izbral je pisanega. Preden je
plačal, je srečal Nikozijo in Helgeta. Povabila sta ga na
kavico in piškote. Gospod Konstantin je pobral klobuk in ga plačal. Potem je odšel k Nikoziji in Helgetu
in vsi skupaj so odšli v park. Nikozija je predlagala,
da se gredo igrat igrico o zgodbah. To se igra tako, da
vsak pove zgodbo, ki se mu je zgodila. Tisti, ki pove
najbolj zanimivo, seveda zmaga. Začela je Nikozija.
Povedala je, da je nekega dne šla na čajanko k žolni
Živi. Potem pa je Živi zmanjkalo piškotov in se je Nikozija odpravila v trgovino po njih. Ko se je vračala
k Živi, je začelo deževati in je šla nazaj v trgovino po
dežnik. Vračala se je iz trgovine in srečala Helgeta, ki
si je kupil prevelike hlače. Potem je posijalo sonce in
Nikozija je šla spet v trgovino po sončna očala in pijačo. Končno je prišla do Žive in dokončali sta čajanko.
Na vrsti je bil Helge. Povedal je, da je nekega dne
vstal zelo zgodaj in skočil v kup listja iz katerega se je
zaslišalo kot da je nekdo zakričal. To je bil kuščar, ki je
dremal v kupu listja. Helge ga je vprašal, kaj dela. Povedal mu je, da se odpravlja na zimski dremež. Helge
ga je povabil k sebi na juho, kjer sta skupaj opazovala
razglednico, ki jo je poslala Nikozija z morja.

stran 5

LITERARNE STRANI

22. december 2017

Špela Gavez, 3. a

Lucija Mesarec, 7. a

Naslednji je pripovedoval gospod Konstantin. Povedal je, da se je nekega dne odpravil v park, in komaj
je odšel od hiše, že so mu ključi padli na tla. Preden
jih je pobral, si je popravil suknjič. Šel je mimo igral,
na katerih je videl svojo prijateljico. Potem pa so mu
ključi spet padli na tla in preden jih je pobral, si je
popravil kravato. Šel je mimo živalskega vrta in gledal
živali. Ključi so mu ponovno padli, ampak tokrat v kanalizacijo. Komaj jih je pobral, že je videl gospodično
Olgo. Lepo jo je pozdravil.
Helge je mislil, da so že končali. Tisti čas pa sta
prišla dva lenivca, Emil in Henrik, ki nista vedela kateri je Emil in kateri Henrik. Vprašala sta, če se lahko
igrata tudi ona dva. Dovolili so, da se igrata. Nikozija
je razložila pravila. Povedala sta, da sta razmišljala, in
da ne vesta kako jima je ime. Potem sta pozabila še to,
kar sta mislila povedati in Nikozija je razglasila kot
zmagovalca igre sebe.
Neža Štruc, 4. a

Helge, Nikozija in Maks so končno prišli do hotela
in si pričeli ogledovati znamenitosti.
Maks Šešerko, 4. a

Potovalno srečanje
Helge, Nikozija in pižmovec Maks so se srečali na
železniški postaji. Vstopili so in se odpeljali proti Listngozdu. Ker se je pa vlak ustavil še na eni postaji,
so morali čakati še malo dlje. Prispeli so do naslednje
postaje. Vstopil je gospod Konstantin, ki je prisedel
k Nikoziji. Na sebi je imel službeni klobuk. Prišli so
do Listngozda. Med potjo do svojega hotela so se pogovarjali o svojih potovanjih. Helge je povedal, da je
enkrat šel v Iglovist, kjer je srečal severnega medveda
Borna. Skupaj sta se cele dneve »tunkala« v arktičnem
morju. Potem pa je Nikozija povedala, da je odpotovala v Puščahan in tam srečala kamelo Omelo. Prehodili sta pol puščave, da sta prišli do Puščahana. Pižmovec Maks pa je povedal, da je šel v Lonuc. Tam so
imeli zelo čudno hrano. Nato je srečal konja Horsta in
skupaj sta si pripravila svojo hrano, ki je bila zelo okusna. Pogovoru se je pridružil tudi gospod Konstantin.
Povedal je, da je šel s svojim prijateljem v Kosilent.
Tam sta spoznala slavnega pevca Elvisa ter odšla na
njegov koncert.
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Srečanje na nogometni tekmi
Nekega dne je Helge poklical Nikozijo. Vprašal jo
je, če gre na nogometno tekmo. Rekla je, da seveda
gre. Tekma se je začela ob 20.50. Igrali so NK Ježevci
proti velikim rivalom Ozelotom. Helge se je oblekel
kot da navija za NK Ježevce, Nikozija pa je mislila, da
navija za Ozelote, zato je oblekla dres Ozelotov. Ura
je odbila 20.20 in Helge je prišel po Nikozijo. Ko je
prispela do avta in jo je Helge zagledal, je ta skoraj
omedlel, saj je videl, da je Nikozija oblečena v dres
nasprotne ekipe. K sreči je imel Helge v prtljažniku še
en dres NK Ježevci, ki ga je posodil Nikoziji. Oblekla
se je in sta odšla.
Ko sta prispela do sedežev, sta zagledala starega
prijatelja, gospoda Konstantina. Objeli so se in odšli
po pokovko. Na tribuni so se pogovarjali, kaj se jim
je zanimivega zgodilo. Gospod Konstantin je povedal,
da si je včeraj kupil nov klobuk za nogometne tekme.
Helge pa je povedal zgodbo o dveh neumnih lenivcih.
Tekma se je končala z izenačenjem 5 : 5.
Po tekmi so se poslovili in zadovoljno odšli domov.
Matic Čeh, 4. a

Nil Škerbot, 5. a

INTERVJU
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Lucija Hameršak, profesorica slovenščine
To je bila v bistvu moja prva želja. Študij slovenščine
sem izbrala, ker na Filozofski fakulteti v Mariboru ni
bilo možnosti izbrati samo enopredmetnega študija
umetnostne zgodovine. No, med študijem sem ugotovila, da me vedno bolj zanima študij slovenščine, zato
sem se odločila, da ga bom nadaljevala tudi na 2. bolonjski stopnji. Študij umetnostne zgodovine pa sem
dokončala samo na 1. stopnji. Za nadaljnji študij se
nisem odločila predvsem zaradi slabih zaposlitvenih
možnosti. To sicer ne pomeni, da mi je umetnostna
zgodovina postala tuja, le za poklicno pot je zaenkrat
nisem izbrala.
Ko sem prvi dan začela delati na šoli, mi je bilo
zanimivo, da imam pouk v učilnici, ki se imenuje po
slikarju, v njej pa so razstavljene tudi njegove slike.

Kje ste se rodili in kje ste preživeli otroštvo?
Rodila sem se na Ptuju, prav tako sem tam preživela svoje otroštvo.
Zakaj ste želeli postati učiteljica slovenščine?
V 4. letniku gimnazije se je bilo treba odločiti za
poklic. Zase sem vedela, da me veseli družboslovje.
Ko sem pretehtala vse možnosti, sem ugotovila, da
pride v poštev učiteljski poklic. Za študij slovenščine
sem se pravzaprav odločila čisto spontano. Ker sem
želela študirati umetnostno zgodovino, sem morala
poleg nje še izbrati eno smer – odločila sem se za slovenistiko. Zdaj mi zagotovo ni žal.
Kje in kako dolgo ste se šolali?
Po osnovni šoli sem se vpisala na Gimnazijo Ptuj.
Po končani gimnaziji sem nadaljevala z univerzitetnim študijem na Filozofski fakulteti v Mariboru. Od
leta 2011 do 2015 sem bila vpisana na dvopredmetni
študij (slovenski jezik in književnost in umetnostna
zgodovina). Leta 2015 sem iz teh smeri tudi diplomirala. Istega leta pa sem nadaljevala samo študij slovenskega jezika in književnosti, ki sem ga letos tudi
uspešno zaključila.
Kje ste že poučevali?
Moja poklicna pot se je začela ravno na Osnovni
šoli Voličina.
Kako se kot nova učiteljica počutite na naši
šoli?
Učenci vseh razredov so me lepo sprejeli, prav
tako sodelavci, kar mi pomeni največ. Počutje je tudi
dobro zaradi urejenosti šole in dobre opremljenosti.
Učitelji imamo zelo dobre pogoje za delo.
Kakšne želje za poklic ste vse imeli?
Po poklicu sem tudi umetnostna zgodovinarka.

Če bi želeli zamenjati službo za kaj bi se odločili?
Poklica učiteljice ne bi zamenjala za noben drug
poklic. Delo učiteljice me osrečuje, opravljam ga res z
velikim veseljem. Lepo je vedeti, da je bila izbira poklica prava.
Ali doma tudi govorite knjižno?
Seveda ne, doma govorim pogovorni jezik. Zanimivo je, da ima veliko ljudi predstavo, da slovenisti
vedno govorimo knjižno. Lahko zatrdim, da temu ni
tako.
Ali ste imeli slovenščino kot predmet v šoli najraje?
V osnovni šoli je moj najljubši predmet res bil slovenščina, v gimnaziji pa ne, tam je bil moj najljubši
predmet umetnostna zgodovina. Za to pa gredo zasluge tamkajšnji učiteljici, ki nam je ta predmet znala
približati in je marsikoga navdušila zanj.
Kaj radi počnete v prostem času?
V prostem času se rada sprehajam, še posebej,
kadar je lepo vreme. Včasih se kam odpravim tudi s
kolesom. Najraje pa svoj prosti čas preživim v družbi
svojih najdražjih. Sem pa tudi tak tip človeka, da rada
prosti čas preživim v popolnem brezdelju.
Se ukvarjate s kakšnim športom?
S športom se ne ukvarjam. Nikoli nisem bila preveč zainteresirana nad športnimi dejavnostmi.
Radi berete? Katera knjiga vam je najljubša?
Rada berem, vendar mi za branje knjig trenutno
zmanjkuje časa. Želela bi si, da bi ga kdaj pa kdaj lahko našla več. Težko bi se odločila samo za eno knjigo,
več mi jih je všeč od pisatelja Nicholasa Sparksa (npr.
Beležnica, Varuh, Najdaljša pot ...).
Lara Hercog, Rebeka Patekar, Ana Kurnik, 6. a
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STRAN V TUJEM JEZIKU
Meine Familie
Meine Schwester heißt Tinkara,
meine Kusine heißt Klara,
meine Tante heißt Branka,
meine Oma heißt Zdenka,
meine Mutter heißt Urška
mein Vater heißt Sebastjan,
mein Onkel heißt Sašo,
mein Opa heißt Karli
und das ist meine Familie.

Neža Štruc, 4. a

Ich heiße Neja und bin zwölf Jahre alt. Ich komme
aus Slowenien. Mein Lieblingsfach ist Sport und mein
Lieblingssport ist Tennis. Ich trainiere auch Tennis
acht Stunden pro Woche.
Ich und meine Familie spielen gern Sport. Am
Wochenende gehen wir zu Oma und Opa oder in die
Stadt. In meiner Familie sind: meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, mein Opa, meine Oma und ich.
Mein Bruder Tjaž ist der Sohn von meinen Eltern.
Er spielt gern Fußball mit seinem Fußballclub. Er ist
neun Jahre alt, also er besucht die vierte Klasse. Er hat
braune Haare und braune Augen.
Meine Mutter ist die Ehefrau von meinem Vater.
Sie sind Tadeja und Miralem. Meine Mutter ist achtunddreißig Jahre alt. Sie fährt mich mit dem Auto auf
den Tennisplatz. Sie bereitet auch das Frühstück und
Abendessen. Meine Mutter ist sehr nett.
Mein Vater ist auch sehr nett. Er ist einundvierzig
Jahre alt. Er spielt gern Tennis mit mir.
Im Sommer fahren wir ans Meer. Meine Familie
und ich schwimmen, tauchen, spielen mit dem Ball
und sehen fern dort. Wir bleiben lange auf. Wir haben
eine gute Zeit. Ich liebe meine Familie.
Neja Hadžiselimović, 7. a
Ich bin Sara. Ich bin zwölf Jahre alt und ich komme aus Slowenien. Mein Lieblingsessen ist Schokolade und mein Lieblingsgetränk ist Saft.
Ich habe Eltern und zwei Schwestern. Mein Vater
Uroš ist der Ehemann von meiner Mutter Simona. Er
ist einundvierzig Jahre alt. Meine Mutter Simona ist
neununddreißig Jahre alt und sie ist Schneiderin. Die
Töchter von meiner Mutter sind meine zwei Schwestern Gaja und Tjaša. Sie sind sechs Jahre alt und sie
sind Zwillinge. Die Schwester von meiner Mutter ist
meine Tante Suzana und ihr Ehemann ist mein Onkel
Slavko. Der Bruder von meinem Vater ist mein Onkel
Sebastijan und seine Ehefrau ist meine Tante Brigita. Mein Vater ist der Sohn von meiner Großmutter
Tončka und meinem Großvater Bruno. Meine Mutter hat auch einen Bruder und eine Schwester. Mein
Onkel heißt Davorin. Die Ehefrau von meinem Onkel
ist meine Tante Nataša. Das sind wir: Ich und meine
Familie.
Sara Rojs, 7. a
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Ich bin Lucija. Ich bin zwölf Jahre alt. Ich habe
lange und blonde Haare und ich habe braune Augen.
Ich trainiere Karate am Dienstag, Donnerstag und
Freitag. Mein Lieblingstier ist meine Katze Mica und
meine Lieblingsfarbe ist gelb. Ich liebe Zeichnen und
Lesen.
Ich wohne in Selce zweiundvierzig mit meiner
Familie. Meine Mutter Darija ist einundvierzig Jahre
alt. Sie ist Näherin und sie liebt Krimis und Zeichnen. Mein Bruder Nik ist zwei Jahre älter als ich. Er ist
in der neunten Klasse und er hat auch braune Haare.
Mein Vater Robert ist ein Jahr älter als meine Mütter.
Er mag Trauben. Meine Katze Mica ist sechs Jahre alt.
Sie mag Mäuse. Sie ist schwarz und hat grüne Augen.
Das ist meine liebe Familie!
Lucija Mesarec, 7. a

Lieber Weihnachtsmann!
Mein Name ist Ajda, ich bin zehn Jahre alt. Ich
wohne in Voličina. Ich wünsche mir zu Weihnachten
einen Ball und Ohrringe.
Frohe Weihnachten!
Deine Ajda
Ajda Strmčnik Kranvogel, 5. a
Mein Name ist Angelika, ich bin neun Jahre alt.
Ich wohne in Zavrh. Ich wünsche mir zu Weihnachten ein Snowboard.
Frohe Weihnachten!
Deine Angelika
Angelika Rukav, 5. a
Mein Name ist Alex, ich bin zehn Jahre alt. Ich
wohne in Voličina. Ich wünsche mir zu Weihnachten
einen Film und viel Schnee.
Frohe Weihnachten!
Dein Alex
Alex Fekonja, 5. a

Weihnachten
Am 24. Dezember feiern wir Weihnachten. Es ist
ein Feiertag den alle Kinder mögen. Draußen schneit
es, deswegen bauen die Kinder aus dem Schnee Schneemänner und bewerfen sie mit den Schneekugeln.
Die Oma oder Mutter backt Kekse. Der Vater und die
Kinder schmücken den Weihnachtsbaum mit Glocken, Kugeln, Engeln und stellen einen Stern auf die
Spitze.
Abends gehen die Kinder schlafen und der Weihnachtsmann bringt die Geschenke und stellt sie unter
den Baum. Morgens machen die Kinder die Geschenke auf und spielen mit ihren Spielzeuge.
Alja Sever, 9. a
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Šolski ansambel

Foto: Nik Belčić

Osnovne šole Voličina in širše. V preteklosti so učenci
nastopili na občinskih prireditvah v Lenartu, se udeležili raznih priložnostnih nastopov, kamor so bili
povabljeni. Najbolj odmeven je bil nastop šolskega
ansambla na prireditvi, namenjeni dnevu državnosti
in preimenovanju parka v Lenartu, v park Jožeta Pučnika. Častni gost prireditve takrat je bil predsednik
države Slovenije, Borut Pahor. ŠANS OŠ Voličina je
odigral dve slovenski skladbi, za kateri je požel bučen
aplavz in odlične odzive o kakovosti ansambla. Po
nastopu so se člani ansambla srečali s predsednikom
države.
Ob koncu šolskega leta interesna dejavnost šolski
ansambel organizira tradicionalni zaključni koncert
vseh skupin na šoli (trenutno delujejo tri skupine:
ŠANS − 6. r., ŠANS – 7. r. in ŠANS − 4. r.).
Učenci radi prihajajo na ure šolskega ansambla in
si želijo, da bi bilo ur, namenjenih praktičnemu pouku
glasbe še več.

Foto: Žiga Strmšek

Foto: Nik Belčić

Osnovna šola Voličina je šola, ki poleg rednega
pouka učencem ponuja široko paleto interesnih dejavnosti. Ena teh je šolski ansambel oz. šolski bend.
To je dejavnost, v kateri učenci poustvarjajo skladbe,
ki segajo v domeno rock in pop glasbe ter drugih glasbenih žanrov.
Učenci se sprva spoznajo z inštrumenti, nato pa
nadgrajujejo svoje znanje na glasbenih primerih. Pri
učenju kitare najprej spoznajo osnovne akorde, prijeme ter ritme, podobno je pri klaviaturi, učenje bas
kitare se nekoliko razlikuje od klasične kitare, učenje
tolkal (bobnov, cajona) pa temelji na različnih ritmih
ter tehnikah rok in nog. Uporabljajo pa tudi orffove
in druge priložnostne inštrumente. Učenci usvajajo
osnove glasbene teorije in se navajajo na skupinsko
muziciranje, komorno igro. Nepogrešljiv pri šolskem
ansamblu je tudi vokal in ravno ta interesna dejavnost
daje vokalistom solistom priložnost, da pridobijo na
samozavesti ter kakovosti svojega glasu.
ŠANS je nepogrešljiv na vseh prireditvah v okviru
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Skupina Sončki
»Sonce sreče pri nas vedno sije in naša mlada srca
s čarobno nitjo prijateljstva in ljubezni ovije.« To so
vrednote, ki jih skrbno negujemo in razvijamo v skupini Sončki. Verjamemo, da smo v vas vzbudili zanimanje, zato se vam bomo v nadaljevanju podrobneje
predstavili.
Sončki smo skupina drugega starostnega obdobja,
stari 4–6 let. Skupina šteje 21 otrok, in sicer 11 dečkov in 10 deklic. Smo najstarejša skupina in večina nas
bo naslednje leto prvič prestopila šolski prag. Ker šola
ni šala, se že zdaj pridno pripravljamo nanjo. Z vzgojiteljicama Tanjo in Anjo spoznavamo črke, števila,
izvajamo grafomotorične vaje, se učimo nemščino,
likovno ustvarjamo, pojemo pesmi, razvijamo gibalne
sposobnosti in še veliko več. Ob torkih tudi obiskujemo zbor Violinčki, ki ga vodi vzgojiteljica Tanja.

Mesec december, v katerem se vam predstavljamo,
je za nas še posebej vesel, saj smo počeli veliko zanimivih stvari in doživeli že pravo pravcato presenečenje.
V prvih dneh decembra smo ob zvokih božične glasbe
skupaj z vsemi otroci vrtca postavili božično drevo, ki
smo ga tudi okrasili z okraski izpod naših rok. Sončki
smo izdelali okraske iz slanega testa. Skupaj z vzgojiteljicami nam je tako v vrtcu uspelo pričarati božično
vzdušje. Za pravo presenečenje pa je poskrbel Miklavž, ki nam je nastavil košaro polno svežega in suhega sadja. To pa še zdaleč ni vse, obiskala nas je tudi
pravljičarka. Izdelovali smo voščilnice, pričarali smo
si božični kino in še bi lahko naštevali. A najlepše šele
prihaja, ko se bomo objeli in proslavili topel in miren
božič v družbi svojih najdražjih.
Želimo vam miren božič in srečno novo leto.

Sončki z vzgojiteljicama
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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

Naročite se na www.junior.si!

ELEKTRO Jože Spevan s.p.
Mariborska cesta 10,2230 Lenart

Tel. 041 515 537

GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO

e-pošta:

DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart
Tel.: 041 650 488

spevan@siol.net

Kmetija Spevan
Selce 89, 2232 Voličina Jagode so naša strast

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

Stevan Babič
d.o.o.

MESO IN MESNI IZDELKI
Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

Agro zavarovalna agencija d.o.o.
Titova cesta 63, 2000 Maribor
tel.: 031 393 668, e-pošta: info@aza.si

KLJUČAVNIČARSTVO
Janko LORBER s.p.
Industrijska ulica 28, 2230 Lenart
Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7
2230 LENART
info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si
Tel.: 041/687-765
Tel.: 041/337-919
Faks: 02/729-26-67

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

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

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814

www.letra.si

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

Galerija

Jure Kapun, 1. a

Ajda Strmčnik Kranvogel, 5. a

Iris Kramberger, 2. a

Alen Malek, 3. a

Nika Vnučec Hlupić, 5. a

Neja Ditner, 3. 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. Organizirane 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.

