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V Zavrhu, nasproti Maistrovega razglednega stol-
pa, se nahaja podeželska vila, zgrajena leta 1923 in 
poimenovana po nekdanjemu lastniku Franu Štupici. 
K hiši je bil v letih 1947/48 prizidan kulturni dom. 
Vila je pomembna zaradi tega, ker jo je obiskoval Ru-
dolf Maister – Vojanov (1874–1934), general, borec 
za severno slovensko mejo, pesnik, knjigoljub in do-
moljub. V Zavrh je rad zahajal k svojemu prijatelju, 
lenarškemu notarju, Franu Štupici. Med vinogradi v 
Slovenskih goricah se je počutil prijetno, saj je tukaj 
napisal nekaj svojih pesmi, ki so ponarodele. 

Občina Lenart je leta 2016 kupila vilo, jo obno-
vila, tako da je njen videz tak, kot je bil v času, ko je 
bil lastnik notar Štupica. Prav tako je Občina Lenart v 
vili uredila novo muzejsko postavitev, poimenovano 
»Maister po Maistru. Hiša spominjanja na Zavrhu«. 
Zasnovo razstave so pripravili prof. Aleš Arih, dr. Mar-
jan Toš, dr. Maja Toš in dr. Igor Zemljič, prostorsko jo 
je zasnoval in pripravil načrt opreme Matjaž Bolčina, 
grafično pa jo je oblikovala Sara Badovinac.

V letu 2018 se spominjamo številnih prelomnih 
zgodovinskih dogodkov, med drugim 100. obletnice 
konca prve svetovne vojne ter 100. obletnice razpa-
da Habsburške monarhije. Prav v novembrskih dneh 
pa mineva tudi 100 let od obrambe slovenske severne 
meje na Štajerskem, za katero je zaslužen general Ru-
dolf Maister s svojimi vojaki in sodelavci.

Življenjska pot generala Maistra je povezana tudi 
z Zavrhom, ki ga je general v času po svoji upokoji-
tvi rad obiskoval. V Štupičevi vili, kjer je na Zavrhu 
prebival, je Občina Lenart v jubilejnem letu 2018 ure-
dila stalno muzejsko postavitev. Gre za predstavitev 
življenja in delovanja Rudolfa Maistra, njegovih so-
dobnikov in podpornikov ter prikaz širših družbeno-
političnih razmer v 19. in začetku 20. stoletja, ki so 
odločilno vplivale oz. privedle do strateških odločitev 
Maistra in Slovencev v letih 1918/19.

Posebno mesto v spominskem obeležju je name-
njeno času »po Maistru«, spoštovanju in »čaščenju« 
njegove osebnosti in vojaških zaslug. Pri tem smo iz-

postavili prav dogajanje v Zavrhu, kjer se že več kot 
30 let odvijajo spominske prireditve, posvečene Ma-
istru. Hkrati je Zavrh edini kraj v Sloveniji, kjer se je 
negoval spomin na prvega slovenskega generala skozi 
celotno obdobje po drugi svetovni vojni, torej tudi v 
času, ko tovrstno javno spominjanje ni bilo zaželeno. 
Prav zato smo se v pričujoči postavitvi spomnili na 
številne zaslužne domačine in lokalna društva, ki sko-
zi čas negujejo spomin na Maistra.

Muzejska postavitev je sodobno zasnovana. V 
obliki časovnice je prikazano zgodovinsko dogajanje v 
Evropi, Habsburški monarhiji in v slovenskih deželah 
v obdobju 1811–1992. Bistveni del razstave je posve-
čen generalu Maistru Vojanovu in bojem za severno 
mejo. Sprehodimo se lahko po življenjski poti gene-
rala Maistra in spoznamo njegovo mladost, družino, 
njegovo vojaško poklicno pot. Spoznamo Maistra kot 
umetnika, ljubitelja knjig in pesnika. Posebno poglav-
je je namenjeno njegovim soborcem, podpornikom in 
bivanju v Zavrhu.

Razstava ima veliko fotografij. Posebna zanimi-
vost so mizice, ki se odprejo kot knjige in ponujajo 
fotografije in informacije o zgodovinskih obdobjih, 
dogodkih in osebnostih. Gotovo bodo pritegnile tudi 
šolarje. V kulturnem domu so na ogled trije video po-
snetki, ki prikazujejo Maistrov govor v vojašnici 23. 
novembra 1918 ob prevzemu oblasti v Mariboru, pri-
zor mobilizacije borcev in Maistrov pogovor z završko 
Katrco. Video posnetke so pripravili Mišel Vugrinec, 
Sandi Kolarič in Bojan Maroševič.

Hiša spominjanja na Zavrhu v prenovljeni Štupi-
čevi vili je prostor, kjer se srečujeta nekoč in danes, 
kjer se spoznava lokalno in regionalno zgodovino, 
kjer se ohranja spomin in hkrati snuje prihodnost. 
Naj nam vsem služi kot prostor za raziskovanja, in-
dividualna razmišljanja, razpravljanja, srečevanja in 
morebiti tudi nova spoznanja.

Darja Ornik

Ob 33. Maistrovih prireditvah predali namenu obnovljeno Štupičevo vilo 
in muzejsko zbirko »Maister po Maistru. Hiša spominjanja na Zavrhu«

Na Maistrovem stolpu na Zavrhu je zaplapolala
slovenska trobojnica.
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Starejši učenci najboljši v
nogometu

 

V četrtek, 15. 11. 2018, so se starejši učenci po-
merili v nogometu. Na našo šolo sta prišli še OŠ Cer-
kvenjak in OŠ Lenart. Proti OŠ Cerkvenjaku so naši 
fantje dobro začeli (3 : 1), vendar so v drugem polčasu 
nekoliko popustili in tako so se po rednem delu (3 : 3) 
morali pomeriti še v prostih strelih. Tekmo so zaklju-
čili z zmago (6 : 5). Nato so nekoliko slabše začeli proti 
OŠ Lenart (0 : 1), vendar so vedeli, da v boj za najvišje 
mesto šteje le zmaga. V drugem polčasu so zaostanek 
nadoknadili in OŠ Lenart premagali z rezultatom 3 : 
1. Tako smo se odpravili v Benedikt na finale. Tam je 
OŠ Cerkvenjak (ponovno po prostih strelih) premagal 
OŠ Sv. Ana in si tako priboril tretje mesto. Naši fantje 
pa so se pomerili z OŠ Benedikt in z enim zadetkom v 
vsakem polčasu dokazali svojo premoč. Z rezultatom 
2 : 1 so zabeležili še zadnjo, tretjo zmago. Za našo šolo 
so igrali: Amadej Ploj, Dennis Polič, Žan Aleksander 
Kostanjevec, Nejc Letnik (1), Ambrož Vugrinec (1), 
Žiga Ornik (2), Primož Petko (2) in Alen Ruis (5). Is-
krene čestitke.

Petra Cvikl Marušič

Uspeh na Proteusovem
tekmovanju

V sredo, 17. 10. 2018, smo imeli šolsko Proteu-
sovo tekmovanje. Na tekmovanju lahko sodelujemo 
le učenci osmega in devetega razreda. V okviru bio-
loškega krožka, ki ga vodi učiteljica Irena Fišer, smo 
se pripravljale na tekmovanje. Letošnja tema je bila 
Raznovrstnost in ogroženost plevelov v Sloveniji. 
Učiti smo se morali o značilnostih posameznih vrst 
plevelov, in sicer o njihovi zgradbi, razmnoževanju, 
življenjskih okoljih, prilagoditvah na okolje, učinko-
vinah, ogroženosti ...

Ali ste vedeli?
Da bi lahko koruzi, ki bi rastla na polju med pose-

jano pšenico, prav tako rekli, da je plevel. 
Da s tem, ko pulimo slak, mu omogočimo, da raz-

vije še več poganjkov.

Da so tudi pleveli zelo pomembni za ohranjanje 
življenjske raznovrstnosti. 

Da pleveli nimajo le negativnih učinkov, ampak 
imajo nekateri izmed njih tudi pozitivne.

Vse to in še veliko več smo izvedeli, ko smo se pri-
pravljali na tekmovanje. 

V petek, 30. 11. 2018, pa se bomo Dora Egghart, 
Neja Hadžiselimovič in Julija Sirk udeležile še držav-
nega tekmovanja. 

Julija Sirk, 9. a

Kulturni dan v Hermanovem
brlogu v Celju

  V oktobru so imeli učenci I. VIO kulturni dan. 
Obiskali so Muzej novejše zgodovine Celje. Ogledali 
so si razstavo Zemlja pleše. V delavnici so si iz kartona 
izdelali dinozavra. Sprostili so se v igralnici, kjer so se 
preizkusili v bančništvu. Pred muzejem pa je sledilo 
presenečenje, Isaac Palma. Izkoristili so priložnost in 
se fotografirali z njim.

Silva Potočnik

AKTUALNO
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Moj plakat

Zjutraj sem šel v šolo. Pri spoznavanju okolja smo 
se pogovarjali o poklicih, ki pomagajo ljudem. Mene 
so najbolj zanimali gasilci. Po kosilu sem odšel k babi-
ci in dedku v Duplek. Z njima sem preživel 4 ure. Tam 
sem naredil plakat o gasilcih. Doma sem na plakat 
prilepil še nekaj sličic. Naslednji dan sem plakat nesel 
v šolo in ga predstavil v razredu. Za odlično predsta-
vitev sem dobil petico.

Ian Škamlec, 3. a

Kako so preživeli počitniške dni 
naši tretješolci?

V sredo smo se z družino odpravili na dolg spre-
hod okrog jezera. Zraven so bili tudi naši psi Tafi, Kala 
in Beni. Ko smo prišli domov, smo spraznili mizo in 
začeli izrezovati buče. Ko smo jih izrezali, smo jih od-
nesli ven. V vsako bučo smo dali tri čajne svečke. Uga-
snili smo vse luči in v temi opazovali izrezane buče, ki 
so izgledale kot svetleče pošasti. To je bil lep dan, poln 
raznih doživetij.

Lucija Sivec, 3. a

V petek sem bil v Ljubljani, saj je moja mami do-
bila nov potni list. Videl sem parlament. Odšel sem 
na Ljubljanski grad. Tam sem bil na delavnicah. Bilo 
je lepo.

Lukas Rojko, 3. a

V sredo sem se z družino odpravila v kino. Tam 
smo bili uro in pol. Po ogledu filma smo se odpravili 
v McDonalds. Jedla sem pomfri in nagece. To je bil 
res lep dan.

Zoja Mlinarič, 3. a

Med počitnicami sem dolgo spala. V soboto zju-
traj me je zbudila sestra in mi povedala novico, da 
gremo v kino. Komaj sem čakala popoldan, da smo se 
odpeljali v kino. Tam smo kupili vstopnice, kokice in 
pijačo. Odšli smo v dvorano in poiskali sedeže. Ogle-

dali smo si risanko Zverjasec, Zverjašček. Med risan-
ko nisem opazila sestre, da je jedla moje kokice. Pre-
strašila sem se njene roke in skoraj so mi kokice padle 
na tla. Sestra je bila vesela, da me je prestrašila. Jaz pa 
sem bila žalostna in sem gledala risanko še naprej. Po 
končani risanki mi je mama kupila nove kokice. Nato 
smo se odpeljali domov in spotoma jedli kokice. Ta 
dan mi je bil zelo všeč.

Eva Ornik, 3. a

Čiščenje vode s peščenim filtrom

Učenci petega razreda smo naredili že veliko po-
skusov. A ta mi je bil najbolj všeč, saj smo prečiščevali 
vodo na prav poseben način. 

Potrebovali smo plastenko, škarje, kos vate, miv-
ko in pesek ter drobne kamenčke. Najprej smo morali 
odrezati zgornji del plastenke in ga obrnjenega dati 
na spodnji del plastenke. Zgornji del plastenke smo 
zamašili z vato, na njo vsuli mivko in nato še pesek. 
Naš filter za vodo je tako bil pripravljen. 

Potem smo pripravili vodo pomešano s peskom. 
Bila je umazana. To zmes smo vlili skozi naš filter. 
Skozi je pritekla čista voda. Poskus nam je dobro 
uspel. Z njim smo ponazorili iztekanje vode v podtal-
nico, pri čemer se voda, ki teče skozi različne plasti v 
zemlji, sama očisti.

Jure Sirk, 5. a

Dragi dnevnik 
Sobota, 20. 7. 1995

Nekega sončnega jutra sem se zbudil in opazil, da 
sem zvezan na lastni barki. Takrat je do mene prišel 
mlad fant, ki mi je razložil, kaj se je zgodilo. Naj vam 
povem, da je ta zgodba bila zelo čudna. Bilo je nekega 
popoldneva, ko smo na otok prevažali stvari, pri tem 
pa so nas zasačili fantje. Vzeli smo jih na barko in jih 
zaprli pod palubo. Vsi so bili presrečni, saj so med ne-
urjem izgubili dva prijatelja. Želeli smo jih ubiti oziro-
ma želeli so jih ubiti ali z ladjo odpeljati k Lorenčeve-
mu prijatelju, a jaz se nisem strinjal. Oni so odpeljali 

Sinaj Krapež, 2. a
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še nekaj tovora na otok, jaz sem ta čas pazil Meteorja. 
Fantje so med tem časom prišli na krov in me zelo 
močno udarili po glavi. In zdaj smo tu. Ko sem se zbu-
dil, nisem bil prav nič jezen na njih, saj so moje slabo 
srce spremenili v prijazno in radodarno dušo. Ko mi 
je Ivo pripovedoval o svojem očetu, me je kar stisnilo 
pri srcu, kajti mi smo bili tisti, ki smo ga ogoljufali pri 
igrah na srečo. Ampak tudi po tem so me sprejeli v 
bratovščino Sinjega galeba. Skupaj smo preživeli lepe 
trenutke, pa tudi Meteorja sem jim zapustil.

Ante

Mija Marušič, 5. a

Coprnica Zofka

Pravljico Coprnica Zofka je napisala Svetlana Ma-
karovič. Pripoveduje o tem, kako se je nekega poznega 
zaspanega zimskega dne zbudila stara, siva coprnica 
Zofka, zakurila je zelen ogenj in si skuhala čaj. Ker ji 
čaj ni prav teknil, se je odločila, da se bo zvečer odpra-
vila na pot v toplejše kraje in obiskala prijatelja Stra-
šnika. Ker metle ni bilo v veži, jo je poiskala. Oštela 
jo je, stopila ledenega moža, pri katerem se je metla 
potepala, in metlo pripravila za pot. Ko se je znočilo, 
sta se odpravili. Na poti sta srečali dva kosovirja na 
letečih žlicah, ki sta prosila, da bi se priključila in tako 
hitreje prišla na svoj cilj. V zameno sta Zofki podarila 
dve progasti nogavici. Zofka je bila nad nogavicama 
tako navdušena, da ju je takoj nataknila. Zjutraj je ko-
sovirja odložila v puščavi, ona in metla pa sta nadalje-
vali pot proti severojugovzhodu k Strašniku. 

V pravljici zasledimo naslednje pravljične osebe, 
čarovnica in kosovirja. Čarovnica Zofka je stara in 
siva, vedno slabe volje, hitro se razjezi, je strupene 
stvari, iz ust se ji kadi zelen dim. Kosovirja sta mali 
živali s svetlečimi očmi, letita na žlicah, sta prijazna. 
Pravljični predmet je leteča metla, ki govori. 

Pravljica je bila polna domišljije, ker Zofka stopi 
snežaka s svojim dahom, ker se ji iz ust kadi zelen dim, 
s katerim lahko zakuri ogenj, kadar je začudena ...

Nino Hanžič, 6. a

Cesarjeva nova oblačila

Nekoč je živel cesar, ki je imel zelo rad nova obla-
čila. V njegovo kraljestvo sta prišla dva sleparja, ki 
sta govorila, da znata narediti čudežno blago. Če si 
bil neumen in nesposoben, blaga nisi videl. Cesar ju 
je poklical in naročil, naj mu naredita obleko iz tega 
čudežnega blaga. Cesar je šel pogledat, kako jima gre 
in je videl prazne statve. Bal se je, da bodo mislili, da 
je neumen, če bo rekel, da nič ne vidi. Tako je šel na 
procesiji brez oblačil. Odrasli so tudi govorili, kako 
lepo obleko ima, da ne bi izpadli neumni in nespo-
sobni. Nazadnje je le otrok povedal, da nima ničesar 
na sebi.

Takoj so preklicali procesijo. Vsi so odšli domov 
in se začudeno gledali. Cesar si je mislil, hitro grem 
v kraljestvo k sleparjema, da ju odpeljemo v ječo. Ko 
je cesar prišel nazaj v kraljestvo, sleparja nista bila 
več tam. Nemudoma je poklical vojsko in naročil, naj 
gredo za njima. Šli so v gozd, na njive, polja, travni-
ke, reke, a sleparjev ni bilo tam. Odšli so nazaj v kra-
ljestvo. Cesar jim je jezno zatrdil, naj gredo po vseh 
hišah, saj sta še zagotovo nekje v vasi. Šli so od hiše 
do hiše, a niso ju našli. Videli so še eno hišico, ki je 
bila narejena iz lesa in je stala na vrhu hriba. Ko so 
se povzpeli na hrib, so pogledali v hišico. V njej sta 
bila sleparja, ki sta ravno hotela oropati staro ženico. 
Zgrabili so ju in odpeljali v ječo. 

Vsi ostali so živeli srečno do konca svojih dni.
Angelika Rukav, 6. a 

Krpanova pot domov

Krpan se je z Dunaja vračal domov. Bil je zelo ve-
sel, da ni več tihotapec, saj mu je cesar dal pismo, v 
katerem je pisalo, da lahko tovori sol.

Bližala se je noč in Krpan se je nastanil v neki kr-
čmi. Zaspal je kar ob pivu in na mizi. Pozabil je na 
vse, kar se mu je zgodilo na Dunaju. Mislil je še samo 
na prihodnost in kako bo lahko tovoril sol. Ko je kr-
čmar videl, da je zaspal mu je vzel pismo in odhitel na 
Dunaj. Krčmar je namreč delal za ministra Gregorja. 

LITERARNE STRANI

Tai Kmetič, 5. a Ajda Strmčnik Kranvogel, 6. a
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Minister je že od vsega začetka sovražil Krpana in ni 
mogel prenesti, da mu je cesar dovolil tovoriti angle-
ško sol.

Po nekaj urah se je Krpan zbudil, a ni opazil, da 
je ostal brez pisma, zato se je brezskrbno odpravil do-
mov proti Vrhu na Sveti Trojici. Življenje je za njega 
teklo dalje, vse dokler se ni spet odpravil na pot. Že se 
je hotel stražarjem pohvaliti s pismom, a ga v suknji-
ču ni bilo in se je moral spet zlagati. Odhitel je nazaj 
na Dunaj. Na Dunaju ga je presenečen sprejel cesar. 
Krpan je cesarju povedal, da je pismo izginilo in da 
ga je po vsej verjetnosti vzel krčmar. Nato se je cesar 
spomnil, da je pred kakšnim tednom na grad prišel 
krčmar s pismom in hotel je videti ministra Gregorja. 
Cesar je takoj naročil, naj pošljejo po ministra Gre-
gorja. Cesar ga je prepričal, da takoj pove vse, kar ve 
in kar je storil. Minister je priznal svoje napake in na 
koncu šel v ječo. Krpan pa je zelo čuval svoje pismo.

Nika Pšajd, 7. b

Zgodba iz šolskih klopi

Moje ime je Anuška in prihajam iz sončne Izole. 
Osebe, ki me dobro poznajo, vedo, da me že od nek-
daj spremlja nesreča. Menim, da že po izgledu izgle-
dam nekoliko raztresena. Imam oranžne kodre, ki mi 
segajo do polovice hrbta, zelene oči in vsepovsod po 
obrazu pegice. Živim na Rožmarinovi ulici z mojo 
mami in nadležnim bratcem Tomažem. Ves čas nekaj 
pametuje in govori tja v tri dni. Moj oče pa je izginil 
po rojstvu Tomaža.

V šoli mi ne gre preveč dobro, vendar se s tem ne 
obremenjujem. Sovražim učiteljico za biologijo in 
hkrati našo razredničarko. Gospa Kosec ves čas ne-
kaj pametuje ter obsoja vse nas. Ona je vegetarijanka. 
V šolski jedilnici te vedno grdo gleda, če uživaš ob 
svojem zrezku mesa. Takrat, če bi pogledi ubijali, bi 
bili verjetno že trikrat mrtvi. Nasploh se prehranjuje 
samo s tistimi zeleni listi, ki jih jaz doma mečem svoji 
želvi. Sploh ne vem, kaj še jo drži pri življenju, kako je 
ubožica suha. Na splošno me ni nikoli marala. 

Bil je vroč poletni dan, zato smo se jaz, Manca in 
Luka odločili, da gremo na plažo. Manca in Luka sta 
moja najboljša prijatelja že od 3. razreda. Res ju imam 
rada, čeprav sta včasih malce divja in nepredvidljiva. 
Torej dobili smo se na vroči betonski plaži v Izoli, 
zaradi vročine je bila na plaži takšna gneča, da smo 
dobili prostor le ob smrdečih straniščih. Takoj smo 
se slekli in podali v osvežujočo vodo. Dolgo časa smo 
plavali in počeli razne akrobacije v vodi. Nato smo se 
začeli malce dolgočasiti, zato je Luka pograbil morsko 
travo, ki je plavala na gladini vode in mi jo vrgel. Raz-
jezila sem se in tudi jaz sem prijela sluzasto morsko 
travo. Hotela sem mu jo zalučati v obraz, vendar se je 
spretno odmaknil. Trava je namesto v njega, priletela 
v žensko za njim. Ženska je začela kričati in delati ne-
potreben nemir, ko si je travo umaknila z obraza, me 
je s temnimi očmi grdo pogledala in zaklicala: »Anu-
ška!« Oh joj, to je bila vendar učiteljica za biologijo, 
Gospa Kosec! Spet je začela kričati in kriliti z rokami. 
Jaz pa sem se hitro potopila pod vodo in zaplavala da-
leč stran. Bilo me je tako grozno sram in vse sem ob-
žalovala. Bala sem se, kaj mi bo rekla v šoli septembra 
in kaj bo to pomenilo zame. Medtem ko sta se do solz 
nasmejala Luka in Manca, sem se jaz počutila osra-
močeno.

Hitro so minile počitnice in spet sem morala sesti 
v šolsko klop. Sedla sem se čisto zadaj in se skrila za 
ogromno orhidejo. Upala sem, da me Gospa Kosec ne 
bo videla. Vendar me na žalost je. Takoj me je okarala 
in me spraševala, kaj mi je tistega dne padlo na pa-
met. Jaz pa sem ji odvrnila: » Oprostite gospa učitelji-
ca, vendar kaj niste rekli, da je morska trava zdrava za 
kožo in nasploh te vaše vegetarijanske jedi.« Razred je 
planil v smeh, jaz pa sem močno zardela. Vendar sem 
se nato tudi jaz nasmejala, ko sem videla na ustih uči-
teljice Kosec nasmeh. V tistem trenutku sem bila zelo 
presenečena, da sem jaz izustila te besede, saj sem na-
vadno sramežljiva in tiha. Vendar sem se tako odlično 
rešila iz neprijetne zagate. 

Dora Egghart, 9. a

LITERARNE STRANI

Neža Štruc, 5. a Tjaša Rojs, 2. a
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7. a
 

V razredu je 14 učencev, 6 fantov in 8 deklet. Od 
vseh predmetov na šoli najbolj obožujemo šport. V 
našem razredu se ukvarjamo z različnimi dejavnost-
mi: športom, glasbo, plesom ... S svojimi talenti pope-
strimo vsako šolsko proslavo. Naš razrednik je Davo-
rin Žižek, ki je zelo zabaven in dober učitelj. Vsak od 
nas je poseben na svoj način:

Ana je odgovorna punca, zato je predsednica  ✴
razreda. 
Mihael je pameten in je naš tajnik. ✴
Rebeka je zmeraj nasmejana.  ✴
Ambrož je blagajnik in igra košarko. ✴
Melisa je vedno nasmejana in optimistična. ✴
Tino v šolskem bendu igra bobne in trenira  ✴
nogomet.
Lara H. je razredna govornica (neprestano go- ✴
vori), lepo tudi poje.
Vitan je fant, ki veliko ve o astronomiji. ✴
Klara pleše balet na Konservatoriju za glasbo  ✴
in balet Maribor.
Sadik je aktiven in se rad ukvarja s športom. ✴
Lara L. pleše hip hop in igra kitaro. ✴
Jana predvsem zanima kmetijstvo in živali. ✴
Tijana pleše hip hop in igra kitaro. ✴
Lara Š. trenira gimnastiko in je zelo ustvarjal- ✴
na. 

7. b

V našem razredu smo vsi navijači NK Maribor. 
Naša razredna pesem je Lucas the spider. Naša razre-
dničarka je Petra Šuman in je najboljša razredničarka. 
Radi imamo tudi našo sorazredničarko Matejo Kar-
nežo.

Naš moto se glasi: Vedno držali smo skupaj, vedno 
pomagali smo si, ker smo najboljši, saj 7. b smo mi!

Nik Diego je odličen v tehniki in tehnologiji,  ✴
vedno nas nasmeji in igra električno kitaro.
Gaja igra flavto in je odlična umetnica. ✴
Lana pri ŠANS7 igra bas kitaro v glasbeni šoli  ✴
pa harmoniko.
Ema je zelo dobra baletka in zabavna oseba. ✴
Piko ima zelo rad živali in je bolj tih. ✴
Neja je odlična na vseh področjih in je zelo  ✴
prijazna.
Matic je dober v športu in obožuje nogomet. ✴
Rok zelo rad igra računalniške igrice. ✴
Jean Michel obožuje Eminema in rap. ✴
Niklas obvlada nemščino in nas dostikrat na- ✴
smeji.
Nika trenira hip hop in ima dobre ideje. ✴
Patricija obožuje pse in vse ostale živali. ✴
Žiga je razredna glavca in je odličen na podro- ✴
čju tehnike.
Tinkara je odlična športnica, trenira twirling. ✴
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NAJA: What's your name?
IVA: My name is Iva.
NAJA: How old are you?
IVA: I'm seven years old.
NAJA: Where are you from?
IVA: I'm from Slovenia.
NAJA: What's your favourite colour?
IVA: My favourite colour is gold.
NAJA: What's your favourite number?
IVA: My favourite number is ten.

TILEN: What's your name?
LIJA: My name is Lija.
TILEN: How old are you?
LIJA: I'm seven years old.
TILEN: Where are you from?
LIJA: I'm from Slovenia.
TILEN: What's your favourite colour?
LIJA: My favourite colour is black.
TILEN: What's your favourite number?
LIJA: My favourite number is eleven.

Prvošolci se predstavijo

Drugošolci se predstavijo

MY NAME IS EVA. I'M WONDERFUL. (Eva Daks)
MY NAME IS NEŽA. I'M GOOD. (Neža Fras)
MY NAME IS ŽAN. I'M ANGRY. (Žan Homec)
MY NAME IS TILEN. I'M HUNGRY. (Tilen Malek)
MY NAME IS KIAL. I'M HUNGRY. (Kial Mulec)
MY NAME IS VID. I'M WONDERFUL. (Vid Ploj)
MY NAME IS ZOJA. I'M SLEEPY. (Zoja Potočnik)
MY NAME IS TEO. I'M ANGRY. (Teo Preložnik)
MY NAME IS ERIK. I'M HUNGRY. (Erik Risek)
MY NAME IS LIZA. I'M SLEEPY. (Liza Stergar)
MY NAME IS TIA. I'M HAPPY. (Tia Toplak)
MY NAME IS JAŠA. I'M HAPPY. (Jaša Vrčko)
MY NAME IS TIAN. I'M HAPPY. (Tian Žnidarič)

MY NAME IS VITO. I'M WONDERFUL. (Vito Balaj)
MY NAME IS NIKA. I'M WONDERFUL . (Nika Čuček)
MY NAME IS BENJAMIN. I'M GOOD. (Benjamin Ferk)
MY NAME IS PATRIK. I'M NOT SO GOOD. (Patrik Greifoner)
MY NAME IS MAJ. I'M SLEEPY. (Maj Kramberger Jamnikar)
MY NAME IS TINKARA. I'M WONDERFUL. (Tinkara Kocbek)
MY NAME IS PABLO. I'M WONDERFUL. (Pablo Kapun)
MY NAME IS LARA. I'M WONDERFUL. (Lara Matjašič)
MY NAME IS PENELOPE. I'M SLEEPY. (Penelope Pavlin)
MY NAME IS PASKAL. I'M NOT SO GOOD. (Paskal Rojko)
MY NAME IS KLARA. I'M WONDERFUL. (Klara Sužnik)
MY NAME IS VITA. I'M WONDERFUL. (Vita Vogrin)
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Jesenske dogodivščine v skupni Lunice

V naši skupini je zmeraj zelo pestro, »glavno« besedo imajo dekleta, saj skupino sestavlja kar 14 deklet in le 5 
fantov. Dan zmerja poskušamo pričeti z dobro voljo in nasmehom na obrazu. Za nami je topla in sončna jesen. 
Sončne dneve smo izkoristili za potepanja po gozdu, bivanje v naravi, raziskovanju jesenskih posebnosti. Najraje 
smo se sprehodil do bližnjega gozda, kjer smo lahko raziskovali in spoznavali gozd. 

Lunice z vzgojiteljicama

Tudi stare starše smo povabili na jesenki pohod, najprej smo se razgibali, zatem smo se v koloni odpravili na 
krajši pohod, kjer smo si zapeli tudi kakšno ljudsko pesem.
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MESO IN MESNI IZDELKI

Stevan Babič
d.o.o.

KLJUČAVNIČARSTVO

Spodnja Voličina 80, 2232 Voličina
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e-pošta: lorber.janko@gmail.com
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tel.: 031 393 668, e-pošta: info@aza.si

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart
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Galerija

Zala Družovič, 4. aAljaž Sužnik, 6. a Iris Kramberger, 3. a

V novembru 2018 bomo izdali jubilejno 200. številko šolskega glasila Šolarček. Prva številka Šolarčka je izšla decembra 1998. S ponosom poudarja-
mo, da je izdajanje šolskega glasila Šolarček posebnost OŠ Voličina. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu, razen julija in avgusta, ko so počitni-
ce. 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 – upokojeni mariborski nadškof, Bogdan Šavli in Mar-
tin Bezgovšek), vsi sponzorji, ustanoviteljica šole – Občina Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Sponzorje smo k izdajanju Šolarčka prvič povabili v šolskem letu 2000/01. Od tega šolskega leta je glasilo za vse prejemnike brez-
plačno. V šolskem letu 2001/02 ste prvič sodelovali s prostovoljnimi prispevki tudi starši donatorji iz šole. Ob priključitvi enot vrtca k šoli v šolskem 
letu 2004/05 pa sodelujete še starši donatorji iz vrtca. Od šolskega leta 2000/01 do vključno šolskega leta 2018/19 smo v šolskem skladu skupno zbrali 
več kot 178.000,00 € sredstev. V imenu učencev in učiteljev se šola iskreno ter od srca zahvaljuje vsem staršem donatorjem in sponzorjem, ki ste ali 
še sodelujete v zelo uspešni in pomembni zgodbi izdajanja šolskega glasila Šolarček. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem piscem prispevkov in 
učiteljem mentorjem, ki jih k pisanju vzpodbujate. Posebno zahvalo si zasluži računalničar šole in učitelj, Dani Sajtl, ki Šolarčka oblikuje in pripravi 
za tisk. Po njegovi zaslugi izhaja Šolarček od 52. številke (januar 2004) v e-obliki in je dostopen na spletni strani šole www.os-volicina.si/solarcek.

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Klara Petek, Nika Pšajd, Neja Hadžiselimović, Dora Egghart, Klara Matjašič, Larisa Roškar, mentorica in lek-
torica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl.

OŠ Voličina ima v začetku šolskega leta vpisanih 228 učencev v 11 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Organizirane imamo 4 sku-
pine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 67 ur na teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 80 otrok, ki so razporejeni v 5 skupin. Strokovni 
delavci se bomo tudi v tem šolskem letu trudili, da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Ravnatelj mag. Anton Goznik.

Tel.: 041 642 596       
www.dekor-halozan.si
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