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Prireditev ob izdaji 200. številke
Šolarčka, božično-novoletnih praznikih
in dnevu samostojnosti in enotnosti

V torek, 18. 12. 2018, je bila v kulturnem domu v Voličini prireditev, ki smo jo posvetili 200. številki 
izdaje Šolarčka in božično-novoletnem času. Prav tako je ta prireditev obeleževala državni praznik dan sa-
mostojnosti in enotnosti. Vsi nastopajoči, tako otroci iz vrtca kot tudi učenci naše šole, so pričarali čudovito 
božično-novoletno vzdušje, polno radosti in veselja.
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1. številko šolskega glasila Šolarček je OŠ Voličina 
izdala 23. 12. 1998 v nakladi 100 izvodov. Šolarček 20 
let neprenehoma izhaja vsak zadnji šolski dan v mese-
cu, razen julija in avgusta, ko so poletne počitnice. Po 
zaslugi učitelja Danija Sajtla izhaja tudi elektronsko. 
Na spletni strani šole je dostopen v elektronki obliki 
od januarja 2004 oz. od 52. številke naprej.

Z izdajanjem Šolarčka učenci OŠ Voličina pišejo 
zgodovino. V njem so objavljeni spisi, pesmi, likovni 
izdelki in druge zanimivosti, ki so jih ustvarili.

Prvošolka Urška je v 44. številki zapisala: »Ko 
bom velika, bom učiteljica, učila bom otroke, ki bodo 
pridni. Učila jih bom pisati, računati in brati. Hodili 
bomo na izlete. Učiteljica bom kot moja učiteljica Sil-
va in moja teta Lidija. Imela bom zelo dobro plačo. 
Dobra učiteljica bom.«

Sošolec Timotej je v 40. številki napisal recept z 
naslovom Kak se delajo gibance, ki se začne: »Prvo 
rabiš kravo. Potem jo podojiš ...«

Šola je že pred decembrom 1998 izdajala šolska 
glasila. V tajništvu smo jih fotokopirali in spenjali. 
Učenci so prispevke prinašali na listih, ki so jih ročno 
napisali ali natisnili doma na svojih tiskalnikih.

V drugi polovici devetdesetih let prejšnjega stole-
tja smo v šoli uredili prvo računalniško učilnico oz. 
kabinet z 8 računalniki. Novo računalniško opremo 
smo izkoristili tako, da so učenci prispevke pisali kar 
v šoli. Šolsko glasilo smo želeli oblikovno spremeniti 
in poenotiti, pisava v vseh člankih naj bi bila podob-
nega sloga in velikosti. Za fotokopiranje Šolarčka smo 
želeli porabiti manj papirja. Na manj straneh smo že-
leli objaviti več prispevkov in slik.

Prve številke Šolarčka niso bile brezplačne, ampak 
jih je šola prodajala, cena izvoda je bila 100 SIT, to je 
bilo skoraj 0,42 €. Naslov šolskemu glasilu je predla-
gala učiteljica slovenskega jezika Matilda Kirali. Prav 
tako smo se odločili, da bo Šolarček izhajal vsak me-
sec.

Na naslovnico 1. številke smo med drugim zapi-
sali, da si uredniški odbor želi, da bi učenci radi so-
delovali in oddajali članke za Šolarčka. Povabili smo 

jih, da lahko pišejo o vsem, pišejo lahko spise, pesmi, 
anekdote in smešnice, tudi narišejo lahko kaj.

Ob začetku šolskega leta 2000/01 smo k izdajanju 
šolskega glasila Šolarček prvič povabili sponzorje. S 
sodelovanjem sponzorjev je od 18. številke naprej šol-
sko glasilo Šolarček brezplačno. Prejmejo ga vse druži-
ne, ki imajo učence vključene v OŠ Voličina, prav tako 
pa tudi sponzorji. V naslednjem šolskem letu 2001/02 
smo k sodelovanju prvič povabili starše donatorje, ki 
so se velikodušno odzvali. S priključitvijo vrtca v Voli-
čini in Selcah k OŠ Voličina v letu 2004 pa od septem-
bra 2004 vsako leto k sodelovanju v šolskem skladu 
oz. pri izdajanju šolskega glasila Šolarček povabimo 
starše otrok, ki obiskujejo vrtec pri OŠ Voličina.

V šoli se zavedamo, da oglas obrtnika, podjetja in 
tudi kmetovalca v Šolarčku ni velika reklama, da bi 
se zaradi oglasa v šolskem glasilu povečala prodaja ali 
prepoznavnost podjetja. Zagotovo pa je prispevek ve-
lik doprinos k boljšim pogojem izvajanja dejavnosti v 
vrtcu in pouka v šoli, saj sta vrtec in šola didaktično 
bogato opremljena. Zaradi zbranih sredstev je zelo 
bogato opremljena tudi šolska knjižnica s knjigami, ki 
so primerne za osnovnošolce in katere naj bi v času 
osnovnošolske obveznosti prebrali. S sredstvi šolskega 
sklada smo jih kupili 1344.

Iz tabele Zbrana sredstva šolskega sklada je razvi-
dno, da smo (oz. še bomo) od šolskega leta 2000/01 
do letošnjega šolskega leta 2018/19, torej skupaj v 19. 
šolskih letih zbrali nekaj več kot 179.000,00 €, za ti-
skanje Šolarčkov smo v omenjenih letih (oz. še bomo) 
porabili nekaj več kot 33.000,00 €, za nakup učnih pri-
pomočkov in knjig smo v tem obdobju porabili (oz. 
še bomo) več kot 146.000,00 €. Priznam, da sem tudi 
sam prijetno presenečen nad višino zbranih sredstev.

V letu 2000/01 in drugih začetnih letih smo iz 
sredstev šolskega sklada kupovali grafoskope, televi-
zorje, ki so bili nameščeni v vsaki učilnici, ob vsakem 
televizorju je bil videorekorder in kasneje DVD-pred-
vajalnik. Zaradi razvoja na področju računalništva 
smo v učilnice začeli nameščati prve LCD-projektor-
je, projekcijska platna in računalnike z dostopom do 
svetovnega spleta. Z nakupom LCD-projektorjev in 
računalnikov so prvi nakupi iz šolskega sklada, kot 
so grafoskopi, televizorji, videorekorderji, romali na 
pokopališče tehnološke zgodovine k podjetju Sauber-
macher.

Iz sredstev šolskega sklada smo kupili veliko učil 
in učnih pripomočkov za potrebe izvajanja pouka teh-
nike in tehnologije, fizike, športa, matematike, glasbe, 
prav tako pa smo veliko sredstev namenili za poso-
dobitev računalništva na šoli, od računalnikov, LCD-
projektorjev do pametnih oz. e-tabel. Precej sredstev 
smo namenili tudi nakupu didaktičnih pripomočkov 
in učil za I. in II. VIO, igrač za vrtec in nabavi knjig za 
šolsko knjižnico.

AKTUALNO

Ob 200. številki oz. 20–letnici izdajanja šolskega glasila Šolarček

Ela Klara Črešnar, 2. a
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V prvem letu delovanja šolskega sklada 2000/01 
smo zbrali 4.102,68 €, v naslednjem letu, ko smo prvič 
k sodelovanju povabili starše učencev šole, smo zbrali 
6.221,96 €. V šolskem letu 2004/05, ko so bili prvič po-
vabljeni tudi starši otrok iz vrtca, smo zbrali 7.052,94 
€. Od leta 2007/08, ko smo v Sloveniji uvedli eure oz. 
v zadnjih 11. letih, pa zberemo vsako leto v šolskem 
skladu v povprečju okrog 10.850,00 €. Leta 2007/08 
smo zbrali 10.376,00 €, največ, 11.978,79 €, smo zbrali 
v 2011/12 in najmanj, 9.760,36 €, leta 2014/15.

V šolskem skladu pri izdajanju šolskega glasila Šo-
larček je v 19. šolskih letih od 2000/01 do šolskega leta 
2018/19 sodelovalo 121 različnih sponzorjev, vsake-
mu se za darovana sredstva najlepše zahvaljujem.

Nekateri so bili sponzorji samo eno leto, kar nekaj 
pa vas je takšnih, ki ste sponzorji Šolarčku vseh 19 let. 
Nekaterim sponzorjem se je spremenil naziv podjetja 
ali pa so se s. p. reorganizirali v d. o. o. Nekateri so 
svoja podjetja zaprli in ne obstajajo več, nekatere pa 
smo v šolski sklad oz. izdajanje šolskega glasila Šolar-
ček povabili kasneje. 

Prav tako se iskreno zahvaljujemo vsem star-
šem donatorjem, ki ste prostovoljno v že omenjenih 
letih v šolski sklad prispevali skupaj nekaj več kot 
63.000,00 €.

V nadaljevanju naštevamo sponzorje, ki so pri iz-
dajanju Šolarčka sodelovali 1-krat: Frizerstvo Dragica 
Bezjak iz Zavrha, Rega iz Voličine, Gifas iz Lenarta, 
JSKD Lenart, Zelenik Tours iz Lenarta, Pekarna Agro-
styria iz Pesnice, Henkel Maribor, Gradnje Rajter iz 
Lenarta, Sadjarstvo Rašl iz Rogoznice, Vinogradni-
štvo Zupančič iz Nadbišca, Notera iz Lenarta, Finesa 
iz Močne, Manuela Sever iz Voličine, Bencinski servis 
Selce, Vinotoč RM iz Selc, Pomurska založba iz Mur-
ske Sobote, Farmadent iz Maribora, Zavarovalnica 
Grawe iz Maribora, AJM iz Pesnice, Slikopleskarstvo 
Branko Goričan, Zavarovalništvo Aleš Lašič, Norka 
GT iz Lenarta in Mizarstvo Andrej Rajšp iz Lorma-
nja.

2-krat so sodelovali: Mizarstvo Širovnik iz Selc, 
Polje-dom – Franc Ploj iz Selc, družinska kmetija Čeh 
iz Selc, Intelsat iz Lenarta, Servotrg iz Maribora, Pitus 
iz Maribora, Vinogradništvo Šuman iz Zavrha, Lero 
iz Radehove, Tames iz Ptuja, Navigaris iz Slov. Konjic, 
Globus iz Miklavža, Nigrad iz Maribora, Tlakovanje 
Muršec iz Zavrha, Pcmobil iz Selc, Lipovec iz Lju-
bljane, Trgovina KEA iz Voličine in Kmetija Pukšič 
iz Šetarove.

Od 3- do 5-krat so sodelovali: Avtomehanika - tr-
govina Žmavc iz Voličine, Ključavničarstvo Marjan Fe-

Zap. 
številka

 Šolsko
leto

Prispevki 
sponzorjev

Prispevki 
staršev

donatorjev

Skupna zbra-
na sredstva

Stroški tiska 
Šolarčka

Sredstva za 
nakup

1. 2000/01 4.102,68 € / 4.102,68 € 953,38 € 3.149,30 €
2. 2001/02 4.644,59 € 1.577,37 € 6.221,96 € 1.593,76 € 4.628,20 €
3. 2002/03 4.986,65 € 2.199,13 € 7.185,78 € 1.387,24 € 5.798,54 €
4. 2003/04 4.508,85 € 1.917,46 € 6.426,31 € 1.339,15 € 5.087,16 €
5. 2004/05 5.014,47 € 2.038,47 € 7.052,94 € 1.515,22 € 5.537,72 €
6. 2005/06 5.946,42 € 2.804,21 € 8.750,63 € 1.366,91 € 7.383,72 €
7. 2006/07 6.217,66 € 2.639,38 € 8.857,04 € 1.928,62 € 6.928,42 €
8. 2007/08 6.750,00 € 3.626,00 € 10.376,00 € 1.938,76 € 8.437,24 €
9. 2008/09 7.000,00 € 4.188,00 € 11.188,00 € 1.549,50 € 9.638,50 €

10. 2009/10 7.250,00 € 4.330,00 € 11.580,00 € 1.634,00 € 9.946,00 €
11. 2010/11 7.260,00 € 3.852,00 € 11.112,00 € 1.600,00 € 9.512,00 €
12. 2011/12 7.410,00 € 4.568,79 € 11.978,79 € 2.000,00 € 9.978,79 €
13. 2012/13 6.910,00 € 3.978,00 € 10.888,00 € 2.000,00 € 8.888,00 €
14. 2013/14 6.730,00 € 4.400,00 € 11.130,00 € 2.000,00 € 9.130,00 €
15. 2014/15 5.894,76 € 3.865,60 € 9.760,36 € 2.000,00 € 7.760,36 €
16. 2015/16 5.925,00 € 3.843,00 € 9.768,00 € 2.000,00 € 7.768,00 €
17. 2016/17 6.372,50 € 4.554,00 € 10.926,50 € 2.000,00 € 8.926,50 €
18. 2017/18 6.005,02 € 4.320,00 € 10.325,02 € 2.000,00 € 8.325,02 €
19. 2018/19 6.785,00 € 4.710,00 € 11.495,00 € 2.200,00 € 9.295,00 €

Skupaj: 115.713,60 € 63.411,41 € 179.125,01 € 33.006,54 € 146.118,47 €

Tabela: Zbrana sredstva šolskega sklada
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konja iz Voličine, Krovstvo in kleparstvo Sašo Šabeder 
iz Zg. Korene, Bar Čuk iz Voličine, Prevozništvo Uroš 
Rojs iz Selc, Mesarija Fekonja iz Sv. Trojice, Lesotrg 
iz Lenarta, Kruh Pecivo iz Maribora, Teni prevozi iz 
Voličine, Zavarovalnica Maribor, Gostišče pri Antonu 
iz Cerkvenjaka, MIR iz Gornje Radgone, Instalacije 
Rojko iz Voličine, Rapo iz Maribora, Dekor Haložan 
iz Sv. Trojice, Lentherm-Invest iz Lenarta, Občina Le-
nart, Prevozništvo Erman iz Sv. Trojice, Copy Center 
iz Lenarta, Optiprint iz G. Radgone, Skala iz Lenarta, 
Komunala Slovenske gorice iz Lenarta, Stevan Babič 
iz Maribora, Plinarna Maribor in Agro zavarovalna 
agencija AZA iz Maribora.

Od 6- do 10-krat so sodelovali: Ključavničarstvo 
Fekonja iz Nadbišca, Insta center iz Lenarta, Avtopre-
vozništvo Jože Taužič iz Voličine, Sintal koncern iz 
Maribora, Slikopleskarstvo Puhner iz Radehove, Ervo 
Trade iz Voličine, Gradbeništvo Bernjak iz Lenarta, 
Beneideja iz Benedikta, Frama trgovina iz Lenarta, 
Prevozništvo Iztok Benko iz Selc, Letra iz Lenarta, 
Nona iz Murske Sobote, Gostilna 29 iz Lenarta, KZ 
center iz Lenarta, Ozvočevanje prireditev Igor Alatič 
iz Lenarta, Mariborski vodovod, Jože Spevan iz Ro-
goznice, Roman Muršec iz Lenarta in Vrtnar iz Trno-
vske vasi.

Od 11- do 18-krat so sodelovali: Instalacije Haupt-
man iz Lenarta, Makro Team iz Lenarta, Kovinostru-
garstvo Jože Črnčec iz Voličine, Prevozi Vinko Ribič 
iz Pernice, KS Voličina, Paf iz Lenarta, Lipa iz Lenarta, 
Pizzerija Beli vitez iz Dolgih Njiv, Mesarija Bauman iz 
Lenarta, Kopija Nova iz Maribora, Saubermacher iz 
Lenarta, Nova KBM, Interles iz Lenarta, Prevent Ha-
log iz Lenarta, TBP iz Lenarta, Žipo iz Šetarove, Biro-
center Maksimilijan Potočnik iz Lenarta, Lesnina MG 
oprema iz Ljubljane, Založba Rokus Klet iz Ljubljane, 
Pomurski sejem iz Gornje Radgone, Siva Čaplja iz Tr-
novske vasi, Storitve z mehanizacijo Jože Druzovič iz 
Dolgih Njiv in govedorejska kmetija Alberto Kocbek 
iz Voličine.

Vsa leta (19-krat) so sodelovali: Frizerski studio 
Dušan Lorbek iz Voličine, Trgovina Hauptman iz 
Selc, Pizzerija Vinska trta iz Voličine, Restavracija 
Kmetič, bar Ornik iz Voličine, Trgovina Nada iz Le-

narta, Oljarstvo Fras iz Voličine, Lešnik&Zemljič iz 
Sv. Trojice, Prevozništvo Kurnik iz Lenarta, Ključav-
ničarstvo Janko Lorber iz Voličine, Žagarstvo Igor Vo-
grin iz Dolgih Njiv, Foto Tone iz Lenarta, Klasmetal iz 
Voličine, Almaja iz Lenarta in F.A. Maik iz Voličine.

Na prireditvi ob izidu 200. številke Šolarčka, bo-
žično-novoletnih praznikih in dnevu samostojnosti 
in enotnosti, ki je bila v torek, 18. 12. 2018, ob 17:30 
v kulturnem domu v Voličini, se je OŠ Voličina jav-
no zahvalila vsem sponzorjem, ki so sponzorji tudi 
v šolskem letu 2018/19. Zahvale smo podelili v treh 
kategorijah, in sicer:

za sponzorstvo v letošnjem in več prejšnjih le- ✴
tih,
za deset in večletno sponzorstvo in ✴
za 19-letno sponzorstvo. ✴

V imenu otrok, učencev, sodelavcev in v svojem 
imenu se vsem sponzorjem, tudi tistim, ki ste sodelo-
vali samo 1-krat, in staršem donatorjem, tudi tistim, 
ki ste prispevali 1,00 € ali 2, iskreno in najlepše za-
hvaljujem za darovana sredstva. Z vašimi prispevki 
pomagate graditi mozaik uspešnosti šole v Voličini. 
Hvala vam.

Da Šolarček izhaja neprenehoma okroglih 20 let, 
se iskreno in najlepše zahvaljujem vsem predhodnim 
in zdajšnji mentorici in lektorici Kseniji Trinko, li-
kovnemu pedagogu Branetu Laziču in računalničarju 
Daniju Sajtlu, prav tako pa tudi otrokom, učencem in 
drugim sodelavcem, ki ste s svojimi članki, slikami in 
delom pripomogli, da danes lahko praznujemo.

Vsem otrokom, učencem, sodelavcem in prija-
teljem OŠ Voličina želim lepo praznovanje dneva 
samostojnosti in enotnosti. V prihajajočih božično-
novoletnih praznikih želim, da se za nekaj trenut-
kov ustavite, ozrete okrog sebe in se posvetite vašim 
najdražjim. Z dejanji se potrudite, da bodo začutili, 
da jih imate radi. Razmislite o tem, kaj je v življenju 
pomembno in kaj šteje, prisluhnite svojemu srcu in se 
ravnajte po njem. V prihajajočem letu vam želim, da 
bi zmogli opraviti več dobrih del, da bi bili zdravi, da 
bi vas navdajale pozitivne in bistre misli.

Ravnatelj

Nakup knjižnega gradiva iz
sredstev šolskega sklada

Ob moji zaposlitvi na OŠ Voličina je šolska knji-
žnica obsegala knjižnično zbirko s 3350 enotami knji-
žnega gradiva. Od leta 2004 se ja marsikaj spremenilo. 
Z novo pridobljenimi prostori v mansardi šole se je 
šolska knjižnica iz majhnega kabineta preselila v pro-
store bivše zbornice, pisarno tajnice in ravnatelja, saj 
so se ti prostori preselili v prej omenjeno mansardo 
šole. A že leta 2010 je knjižnica dobila v novem prizid-
ku šole veliko večje prostore z novimi knjižnimi poli-

AKTUALNO

Teo Kutlačič, 6. a
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cami, ki so kar čakale, da jih napolnimo s knjigami, ki 
bodo naše učence popeljale z besedo v svet domišljije, 
na Luno ali celo v srednji vek, ko so ljudje še verjeli, da 
obstajajo čarovnice.

S pomočjo šolskega sklada, ki ga podpirate starši 
in sponzorji šole s svojimi prispevki, smo skozi leta 
uspeli povečati oz. obogatiti knjižnično zbirko.

Tabela: Nakup knjig iz šolskega sklada

Iz tabele je razvidno, da smo iz sredstev šolskega 
sklada kupili 1344 knjig, za katere smo namenili več 
kot 20.000,00 €. Nakup knjižničnega gradiva je bil iz-
peljan načrtno, da bi lahko učencem v knjižnici po-
nudili gradivo, ki ga potrebujejo pri pouku, zato smo 
nakupili gradiva za domače branje, kanonska besedila 
in veliko knjig za branje otrok v prostem času. Poseb-
no pozornost smo namenili tudi strokovni knjižnici 
za učence, saj je med njimi veliko takih, ki radi po-
segajo po knjižnem gradivu iz različnih predmetnih 
področij. Danes se lahko pohvalimo s knjižnico, ki 
ima 9501 enot knjižnega gradiva tudi zaradi knjig, ki 
smo jih kupili iz sredstev šolskega sklada. Ker je knji-

žnična zbirka šole že zelo raznovrstna, lahko zadnja 
leta s prispevki šolskega sklada polnimo knjižne po-
lice s knjižnimi novostmi, ki pritegnejo otroke k bra-
nju. Le-to je izrednega pomena za otrokov čustveni in 
intelektualni razvoj, otroci namreč skozi branje knjig 
razvijajo bralno tehniko, bogatijo besedišče in širijo 
svoje obzorje. To je nekaj, česar jim nihče nikoli ne 
more vzeti.

Mateja Karneža, šolska knjižničarka

Mednarodni dan strpnosti
 
16. novembra praznujemo mednarodni dan str-

pnosti. Tema projekta za mednarodni dan strpnosti 
2018 je »STOP OBREKOVANJU«. Obrekovanje je 
nestrpnost št. 1. Obrekovanje ni nekaj nedolžnega, 
ampak je resna oblika nestrpnosti, ki je žal vse preveč 
splošno razširjena in nekaj vsakdanjega, hkrati pa je 
pogosto spregledana. Učence 1. VIO preko tega pro-
jekta spodbujamo k razvijanju spoštljivih medseboj-
nih odnosov. Svoja spoznanja so likovno upodobili in 
slike razstavili v pritličju šole.

Učenci 1. VIO

Pokal in dve medalji iz namiznega 
tenisa

 

Letos je bilo drugič organizirano medobčinsko 
tekmovanje v namiznem tenisu. Udeležilo se ga je pet 
šol. Vsako šolo sta zastopala dva dečka in dve deklici. 
Igralo se je po sistemu vsak z vsakim. Seštevek do-
bljenih nizov pa se je štel še za skupni rezultat. Naš 
učenec Ambrož Vugrinec je pometel s konkurenco in 
z le eno izgubljeno tekmo slavil zmago. Žiga Ornik 
je bil četrti. Med dekleti je bila najboljša učenka Živa 
Sužnik, ki je zasedla tretje mesto. Klara Matjašič pa 
je bila sedma. Skupno so naši učenci le za malenkost 
zaostali za Benediktom in tako zasedli odlično drugo 
mesto. Čestitam!

Petra Cvikl Marušič

AKTUALNO

Šolsko leto Število knjig Znesek
2005/06 189 1.968,13 €
2006/07 135 2.024,61 €
2007/08 129 1.530,24 €
2008/09 125 2.067,87 €
2009/10 108 2.051,51 €
2010/11 148 2.289,12 €
2011/12 61 944,78 €
2012/13 33 693,25 €
2013/14 91 1.468,09 €
2014/15 93 1.548,57 €
2015/16 66 1.040,44 €
2016/17 80 1.048,31 €
2017/18 86 1.389,27 €
Skupaj: 1344 20.064,19 €
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Šole
 

Šole, šole
so kot
obzorje.
 
V njih
se igraš
in mrmraš.
 
Ko račun 
ne gre v glavo,
gre učiteljica na zabavo.

A včasih
gre tako lepo,
da je hudo slovo.

Lia Lucia Kmetič, 4. a

Bratovščina sinjega galeba

Glavni junak 12-letni Ivo je živel brez staršev na 
Galebjem otoku. Sam se je prebijal skozi življenje, 
kakor sama raste divja trta. Ni imel nikogar, ki bi ga 
potolažil, ko mu je bilo najhuje in ni imel nikogar, ko-
mur bi zaupal svoje strahove in težave. Prav zato pa 
je bil bolj pogumen in bolj trdoživ kot ostali otroci 
na otoku. Zaradi samotarskega življenja je veliko časa 
preživel v naravi, kjer se je počutil domače. Po očetovi 
smrti je dobil ladjico Sinji galeb, ki mu je pomenila 
tolažbo. Ob obnovi ladje se je oblikovala bratovšči-
na Sinjega galeba. Ivo ni bil več sam, ob sebi je imel 
prijatelje. S tem pa še ni bilo konec slabih dogodkov. 
Bratovščini so ladjo ukradli, a so jo uspeli dobiti nazaj. 
Življenje se je za Iva končno obrnilo na boljše. Imel je 
ladjo in prijatelje. Bil je srečen in zadovoljen. 

Maks Šešerko, 5. a

Potovanje po svetu

Potujemo v višino,
potem pa kar naenkrat dol v nižino.
Nam je že težko,
ampak če ne odnehamo,
bo samo na slabše šlo.

Nenadoma zagledamo vas,
stečemo kot da bi nas
velikan lovil. 
Ko dobimo, vse kar si želimo,
gremo dalje v svet,
da bomo še mnogo let,
bili srečni in se veselili.

Na poti smo, ker želimo spoznati svet,
recimo, kakšen je drugje led,

se spoprijateljili z medvedom sladkosnedom,
ki ima rad med.

Ko pa za jutro je že čas,
noben ne spravi nas iz sanj.
Ko pa nas le nekdo,
še sanjamo na pol,
ker je tako lepo.

Mija Marušič, 5. a

Dragi dnevnik
Petek, 1. 1. 1901

Smo na otoku, na katerem imamo skriti zaklad in 
v njem je veliko orožja, smodnika, dinamita in še ve-
liko drugega. Pred kratkim smo našli dva fantka, ki 
sta skoraj utonila. Meni sta se tako smilila, zato smo 
ju vzeli na ladjo in jima dali za jesti in piti. Čez nekaj 
časa se na otoku prikaže še nekaj fantov. Izvedeli so 
vse o našem skritem zakladu, zato jih je Lorenzo zaprl 
v temačen del ladje. Sprva jih je hotel utopiti, ampak 
potem si je zaradi mene premislil. Rekel je, da jih bo 
prodal nekam v Azijo in tako ne bo nihče izvedel o 
našem zakladu. Čez nekaj časa mi je nekdo naenkrat 
zvezal roke in noge. Bilo mi je zelo neprijetno, am-
pak ko sem videl, kdo je to storil, nisem mogel verjeti 
svojim očem. Zvezali so me mladi fantiči in vsi smo 
že pluli po morju. En fantič Ivo mi je povedal svojo 
življenjsko zgodbo. Ko sem se zavedal, kaj sem sto-
ril Ivovem očetu, sem mu povedal resnico, saj si jo je 
res zaslužil. Poprosil sem ga, da mi za trenutek odveže 
roke, saj so me bolele. Ko mi je odvezal roke, sem si 
še sam odvezal noge in odšel na palubo, ostali fan-
tiči so se me ustrašili. Ko je za mano prišel Ivo, jih 
je strah minil. Potem so mi povedali njihovo zgodbo 
o SINJEM GALEBU. S to zgodbo so me spomnili na 
mojo preteklost. Spremenili so mi življenje. Posta-
li smo prijatelji. Poučeval sem jih za ribiče in skupaj 
smo lovili ribe. Sprva nam ni šlo najbolj, potem pa 
smo se le znašli. Ladjo METEOR smo spremenili. In 
sedaj se imenuje SINJI GALEB.

Neža Štruc, 5. a

Iva Cerovšek, 2. a



21. december 2018

stran 8

INTERVJU

Delovanje ŠD Voličina

V tej številki Šolarčka objavljamo intervju z gospo 
Cvetko Bezjak, ki je predsednica ŠD Voličina.

Ali društvo deluje že dolgo?
Športno društvo Voličina deluje že od leta 1906. 

Spreminjalo se je njegovo ime. Tako se je pred tem 
imenovalo DTV Partizan Voličina. 

Kako je društvo financirano?
Dobivamo redne letne donacije s strani Občine 

Lenart. Vendar zneski niso veliki, zato pridobivamo 
različne sponzorje in donatorje. Občina financira tudi 
obnovitvena dela. 

Člani društva plačujemo članarino. 

Za kaj uporabite denar?
Denar uporabimo za prireditve, turnirje, plačeva-

nje telovadnice, za vzdrževanje igrišč, nakup drobne-
ga materiala, nakup pokalov, priznaj. Vsi člani društva 
svoje delo opravljajo brezplačno. 

Katera je največja prireditev, ki jo organizira 
društvo?

Največja prireditev društva je Športni dan v Vo-
ličini, ki poteka v mesecu avgustu. V letu 2019 bo v 
soboto, 17. 8. 2019. Že sedaj vabljeni. 

Kako poteka tak dan?
V tem letu je bil devetnajstič. Tako ob tem dogod-

ku potekajo naslednja tekmovanja: nogometni turnir, 
ki je v tem letu bil že 42. po vrsti, nogomet veteranov, 

ženski in moški tenis dvojice, balinanje trojk, odboj-
ka na mivki, košarka trojke, streljanje z zračno puško 
in tek na 60 m. Tek je privlačen predvsem za otroke. 
Udeleži se ga preko 40 tekmovalcev. Skupno število 
ekip na športnem dnevu pa presega število 100. Tek-
movalci prejmejo malico, pokale, priznanja in prak-
tične nagrade. V sklopu te prireditve izvedemo tudi 
srečelov. Prireditev je množično obiskana tudi s strani 
navijačev in drugih obiskovalcev. Prireditev je zelo 
obsežna, saj se zvrsti preko 400 ljudi in zahteva veliko 
dela. Tako se vsem zahvaljujem za pomoč. 

Ali organizirate tudi delovne in čistilne akcije?
Med letom je potrebno vzdrževati igrišča. Poteka 

več delovnih akcij. Spomladi moramo pripraviti vsa 
igrišča. Največ del opravimo na teniškem igrišču, saj 
je potrebno dodati novi tenisit, na novo zvaljati igri-
šče, utrditi črte in seveda skozi vse leto ga vsakodnev-
no zalivati. Vse to opravijo naši člani. Moram pa ob 
tej priložnosti javno pohvaliti Igorja Tuša, ki skrbi za 
vse, kar je potrebno postoriti v Športnem parku in ve-
liko del opravi tudi sam. Hvala tudi vsem ostalim za 
opravljena dela. Skozi vse leto skrbimo za čistočo in 
pobiranjem odpadkov. 

Kakšni so še drugi dogodki, ki jih organizirate?
Člani društva se organizirano odpravimo na po-

hod na Zavrh ob prvem maju, se udeležimo še ka-
kšnih drugih prireditev v kraju, večkrat kot posame-
zniki ali skupina. Na zunanjih igriščih, vsakodnevno, 
poteka igranje tenisa, nogometa, odbojke, košarke in 
zelo aktualno kotalkanje. 

V jesenskih in zimskih mesecih pa poteka rekre-
acija v telovadnici. Kadar pa je sneg, se organizira 
smučanje in sankanje za otroke z vlečnico na »Voli-
činskem hribu«.

Prirejate tudi turnirje v različnih športnih disci-
plinah. Ob katerih priložnostih?

Turnirje prirejamo v okviru krajevnega praznika 
Voličina, in sicer v balinanju, odbojki in nogometu. 
Vsako leto izvedemo tekmovanje v bowlingu, ribiči-
ji in priredimo družabno srečanje v sklopu občnega 
zbora društva. 

Kaj načrtujete za prihodnost?
V tem letu smo pridobili preplastitev nogome-

tnega igrišča, za kar smo zelo hvaležni. Smo mnenja, 
da je to velik doprinos za kraj in predvsem za razvoj 
mladih. 

V prihodnjih leti si želimo urediti sanitarije, tuše 
in prostor za shranjevanje materiala in pripomočkov 
za vzdrževanje igrišč. Želimo si tudi prostora za shra-
njevanje pokalov in arhiva, ki pa ga ni malo. 

Še naprej bomo peljali vse ustaljene aktivnosti. 
Predvsem pa bomo veseli novih, mlajših članov in 
njihovih novih idej za delovanje društva. 

Alex Fekonja, 6. a
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Zeliščarski krožek

Le kdo od zeliščarjev ne pozna škrata Zdravilka? 
Ne le, da jih s svojo pravljico in pesmijo sprejme za 
svoje, ampak jih skozi vse leto spremlja, vzpodbuja, 
uči in jim na koncu leta pripravi še škratov piknik. Da 
boste tudi ostali vedeli, o kom govorimo, vam izdamo 
refren njegove pesmice:

»To je škrat Zdravilko,
on pozna vsako bilko.
Če trebušček, grlo, glava nas boli,
škrat Zdravilko na pomoč nam prihiti.«

Letos zeliščarski krožek obiskuje 77 otrok. Da delo 
lažje poteka, smo razdeljeni v več skupin. Skupaj se 
učimo osnovnih pravil obnašanja v naravi. Spozna-
vamo bogastvo in pestrost narave ter se jo naučimo 
imeti radi. Gojimo prijazen odnos do rastlin, živali in 
ljudi. Prvo pravilo, ki ga zeliščarji spoznamo je, nikoli 
ne nabiraj in uživaj tistega, česar ne poznaš. Z našimi 
zeliščarskimi tetami spoznavamo rastline v zeliščnem 
vrtu, na travniku in v gozdu. Doživljamo jih z vsemi 
svojimi čutili. Skupaj si izdelamo razne izdelke iz ze-
lišč (mazila, sirupe). Pripravljamo in okušamo jedi, 
ki so jim dodana zelišča. Se igramo in sami napra-
vimo didaktične igrače s pomočjo katerih utrjujemo 
svoje znanje. Ob vsem tem pa se učimo vrednot, ki 
so pomembne v našem življenju. Naše zeliščarke nas 
velikokrat poučijo tudi o naravni in kulturni dedišči-
ni našega kraja, ob tem pa spoznavamo tudi šege in 
navade, ki so značilne za naš kraj.

V letošnjem šolskem letu smo pričeli z dejav-
nostmi v 1. in 7. razredu. Sedmošolke Neja, Patricija, 
Ema, Tinkara, Lana, Lara H. in Lara Š. so obiskale star 
sadovnjak, okušale različne sorte jabolk, spoznavale 
zdravilnost jabolka in kako jabolko uporabiti v koz-
metiki, nato pa so pripravile še pečena polnjena in 
ocvrta jabolka. 

Naši najmlajši pa so obiskali učne vrtove pri Sv. 
Rupertu, spoznali so škrata Zdravilka, njegovo pra-
vljico in se naučili skuhati sadni in zeliščni čaj. Na 
Marijinem vrtu so poiskali ognjič, potrgali njegove 
cvetne listke, jih posušili in napravili oljni namok za 
ognjičevo mazilo. Skupaj s tetami zeliščarkami so na-
redili svojo prvo ognjičevo kremico. Izdelali pa so si 
tudi škrata Zdravilka in ga napolnili s sivko, vrtnični-
mi listi in ajdovimi luščinami. 

Ker si prav vsi zeliščarji, od najmlajših do najve-
čjih, radi naredijo ognjičevo mazilo in ga tudi pridno 
uporabljajo, tudi vam zaupamo recept. 

Za ognjičevo mazilo potrebujemo ognjičev na-
mok, ki ga naredimo tako, da cvetove ognjiča nabe-
remo v sončnem vremenu, osmukamo cvetne lističe, 
jih posušimo, damo v kozarec in čez prelijemo hladno 
stiskano oljčno olje. Namok postavimo na kuhinjski 
pult. Vsak dan ga pretresemo. Čez mesec dni je naš 
namok pripravljen za izdelavo mazila. Na 1 dcl ognji-

čevega namoka potrebujemo 1,5 dkg voska (nariba-
nega ali v pastilah), eno žličko medu, po želji pa lahko 
tudi 5 kapljic propolisa. Precejen oljni namok vlijemo 
v posodo nad vodno kopel, dodamo vosek in meša-
mo. Ko se vosek stali, odstavimo z ognja in mešamo. 
Masa naj se ohladi na približno 40 stopinj Celzija. Ta-
krat dodamo med in propolis ter močno mešamo, da 
se vse sestavine lepo sprimejo. Mešamo tako dolgo, da 
nastane mazilo, ki ga damo v posodice in ga označimo 
z etiketo.

Uporabljamo ga za vse vrste ran, tudi takih, ki 
slabo celijo, za brazgotine po operacijah, pri preleža-
ninah, pri lažjih opeklinah in ozeblinah, pri kožnih 
obolenjih, za nego suhe in razpokane kože, za nego 
dojenčkov, za razpokane ustnice, pri suhih ekcemih, 
pri pikih žuželk, vnetjih ven, pri krčnih žilah, pri zlati 
žili, odprtih nogah, starostnih in pigmentnih pegah.

Kot vidite, so naše zeliščarske urice vedno zelo za-
nimive, zato nas spremljajte na šolski spletni strani, 
kjer objavljamo naše dogodivščine.

Zeliščarji
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December v vrtcu

Zimski čas nas je v skupini Sončki že presene-
til s prvim snegom in snežinkami, ki smo se ga zelo 
razveselili. To je tudi čas praznikov. Domači praznik 
»koline« pri babici, nekateri izmed nas sploh ne po-
znamo več. »Veseli december« pa poznamo prav vsi 
otroci. Praznovanja smo v vrtcu pričeli s postavitvijo 
velike smrečice z lučkami. V tem mesecu se vse sku-
pine vrtca veliko družimo, izdelujemo okraske, peče-

mo piškote in rajamo. V skupini Sončki nas je veliko 
predšolskih otrok, ki že poznamo nekaj črk, številk in 
seveda lepo rišemo. Tako smo lahko z malo domišljije 
poslali pisma s svojimi željami decembrskim možem. 
Ker verjamemo v prijateljstvo, veselje, hrepenenje, v 
nemogoče in predvsem v čarobnost, vemo, da bodo 
naše želje uresničene.

Pa vi, ste že napisali svoje želje?

Otroci iz skupine Sončki z vzgojiteljicama



Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

servis@mursec.eu
www.servis-mursec.si

Tel.: 041 687 765
Tel.: 041 547 189 

Faks: 02 729 26 67

Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7

2230 Lenart

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
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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.

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

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

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

Živinoreja, poljedelstvo Lenart d.o.o.
Šetarova 21

2230 Lenart v Slovenskih goricah

www.zipo.si
info@zipo.si

tel.: 02 720 07 80
fax: 02 720 07 86

SLIKOPLESKARSTVO IN SPLOŠNA GRADBENA DELA

Branko Goričan s. p.
Placar 11 b

2253 Destrnik

tel.: 02 761 00 34
GSM: 041 688 317

branko.gorican@siol.net
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Galerija

Lara Šinjur, 2. aUčenci 5. a Lina Sekol, 3. a

V novembru 2018 smo izdali jubilejno 200. številko šolskega glasila Šolarček. Prva številka Šolarčka je izšla decembra 1998. S ponosom poudarjamo, 
da je izdajanje šolskega glasila Šolarček posebnost OŠ Voličina. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu, razen julija in avgusta, ko so počitnice. 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 Martin 
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, Julija Sirk, Klara Matjašič, Larisa Roškar, mento-
rica in lektorica: 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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