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Biotehniška šola Ptuj obiskala OŠ 
Voličina

V torek, 11. 12. 2018, se je na kariernem sejmu, ki 
je potekal na OŠ Voličina, predstavila tudi Biotehni-
ška šola Ptuj, in sicer s promocijskim gradivom in z 
nekaterimi izdelki, ki jih skupaj z dijaki izdelujemo na 
Biotehniški šoli Ptuj. Obiskovalci so lahko poskusili 
naše jabolčne krhlje in bučna semena. Učenci in star-
ši so prejeli informacije o izobraževalnih programih, 
ki jih izvajamo na Biotehniški šoli, in sicer: kmetijsko 
podjetniški tehnik – SSI, okoljevarstveni tehnik – SSI, 
hortikulturni tehnik – PTI, kmetijsko podjetniški teh-
nik – PTI, gastronom hotelir – SPI, cvetličar – SPI, 
gospodar na podeželju – SPI, vrtnar – SPI, pomočnik 
v biotehniki in oskrbi – NPI, izobraževanje odraslih, 
varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki.

Vabimo Vas, da nas obiščete na informativnih 
dnevih na Šolskem centru Ptuj, Biotehniška šola Ptuj, 
Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj, in sicer v petek, 15. 
2. 2019, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 16. 2. 2019, ob 
9. uri.

mag. Gabrijela Čučko

Božiček obiskal otroke v vrtcu v 
Voličini in v Selcah

Otroke, ki obiskujejo vrtec v Voličini in Selcah je v 
petek, 21. 12. 2018, obiskal Božiček. Vsi otroci so se ga 

zelo razveselili, saj je v vsako skupino prinesel skupno 
darilo, prav tako pa je vsakega otroka obdaril s knjigo, 
ki so jo otroci odnesli domov. Božičku in snežinkama, 
ki sta ga spremljali, so otroci veselo zapeli.

Vzgojiteljice

Jelkovanje s plesom
 

Učenci 1. VIO smo si pripravili skupno jelkova-
nje s plesom. Dejavnosti smo si organizirali tako, da 
si je vsak izmed učencev izbral tisto, ki mu je bila naj-
ljubša. Lahko si je ogledal film, plesal, ustvarjal ali se 
igral. Obiskal nas je tudi Božiček, ki je vsakemu poda-
ril knjigo in bombone. Učenci 1. razreda so obiskali 
svoje varuhe, jim poklonili majhna darilca in z njimi 
zaplesali.

Učenci 1.VIO

AKTUALNO
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Moje počitnice

Med počitnicami sem bila veliko pri babici. Imela 
sem se zelo lepo.

Medtem ko sem bila pri babici, je bilo zanimivo, 
ker mi je pokazala, kako se šiva. Potem sem poskusila 
tudi sama. Sešila sem si vzglavnik in še veliko drugih 
stvari. Ko sem sešila vzglavnik, sem bila zelo ponosna 
nase. Ta blazina je najlepši okras v moji sobi. Poleg 
šivanja sva tudi veliko gledali televizijo in se veliko 
igrali.

Teh počitnic ne bom nikoli pozabila.
Leni Oberlajt, 4. b

Silvestrski večer

Bil je silvestrski večer in sestra me je naučila igrati 
karte. Komaj sem čakala na večerjo, ker sta mama in 
oče naredila štefani pečenko. Po večerji smo šli kartat. 
Zraven smo poslušali Silvestrski poljub. Čakali smo 
na novo leto in se ob tem zabavali. Skupaj smo odšte-
vali in nazdravili. Zaželeli smo si srečno novo leto in si 
ogledali ognjemet. Tako smo dočakali leto 2019.

Simona Tašner, 4. b

Čarobna muca

Nekoč je živela deklica. Zelo rada je imela živali. 
Vedno si je želela, da bi imela muco. Enkrat je odšla na 
sprehod. Ko se je sprehajala, je zagledala gozd. Opa-
zila je dve potki, ena je vodila v gozd, druga pa v vas. 
Ona je odšla v vas. Ko je hodila po poti, je zagledala 
malo muco. Takoj jo je vzela v naročje in odhitela do-
mov. Ko je prišla domov, je vprašala mamo, če jo lah-
ko obdrži. Mama ji je prikimala. Bila je noč in deklica 
si je pred spanjem nekaj zaželela. Muca se je ulegla 
na tla, deklica pa jo je božala. Drugi dan je njena že-
lja bila izpolnjena. In tako je deklica živela srečno do 
konca svojih dni.

Neža Kuhar, 4. b

Zgodba z morja

Iz morja smo rešili dva fantiča, ki sta se utapljala. 
Potegnili smo ju na krov. Ko sta se zavedela, kaj se 
je zgodilo, smo ju zaprli v spodnji del ladje. Podnevi 
smo pluli mimo otoka z našim tihotapskim plenom. 
Tam smo videli še dva fantiča, ki sta stikala okrog na-
šega plena. Vzeli smo ju na ladjo in prav tako zaprli. 
Vsi štirje fantje so se mi smilili, zato sem že razmišljal, 
da bi jih izpustil. Ostali člani posadke so odšli po plen, 
sam pa sem ostal na ladji. Potem pa me je nekaj uda-
rilo v glavo in izgubil sem zavest. Ko sem bil spet pri 
zavesti, sem spoznal, da sem zvezan. Ker pa sem bil 
tako zelo utrujen, sem kar zaspal. Ko sem se prebudil, 
je bil ob meni mlad fant. Začela sva se pogovarjati in 
počasi sem spoznal, da sploh nisem jezen na fante, v 
resnici so bili moji rešitelji. Fantu je bilo ime Ivo in 
prosil sem ga, če me lahko izpusti. Ko sem prišel na 
krov, so me ostali fantje prestrašeno gledali. Kljub 
temu smo postali prijatelji, učil sem jih pomorskega 
posla in ribarjenja. Skupaj smo predelali Meteorja v 
Sinjega galeba. Odpluli smo v zaliv, kjer smo kupili 
mreže, vrvi in rezervna jadra. Prodali smo starega Si-
njega galeba in se odpravili na plovbo po morju. 

Maks Šešerko, 5. a

Zlato jabolko

Pred davnimi časi je za devetimi gorami živel kralj 
s tremi sinovi. 

Nekega dne jim je oče rekel, naj poiščejo zlato ja-
bolko. Vsi trije so seveda privolili. Najprej se je od-
pravil najstarejši. Hodil je ure in ure, nato je  zagledal 
dekle, ki je plesala pred vrati. Vprašal jo je, ali zna od-
preti ta vrata, odgovorila mu je, da jih lahko odpre le, 
če se bo z njo poročil. Princ tega ni želel storiti in ste-
kel domov. Kralj ga je vprašal, ali je našel jabolko, z je-
cljanjem mu je odgovoril, da ga ni našel. Potem je od-
šel drugi princ. Tudi on je hodil ure in ure, prav tako 
je zagledal tisto dekle in zgodba se je ponovila. Bilo je 
enako kot pri najstarejšem princu. Ko je pritekel na 
grad, je očetu rekel, da tudi on ni našel jabolka, nato 

Vita Vogrin, 1. a Iva Cerovšek, 2. a
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pa se je odpravil še najmlajši princ. Pri njem pa se je 
zgodba obrnila. Srečal je isto dekle in je sprejel, da se 
bo z njo poročil. Potem sta skupaj odkorakala naprej. 
Med potjo ji je povedal, da išče zlato jabolko, ko sta 
naenkrat opazila, da so še ena vrata in pred njimi je 
bila čarovnica. Skrila sta se za grm in hotela iti mimo, 
toda čarovnica ju je opazila. Skoraj ju je začarala v dve 
žabi, ampak ji je princ vzel palico in jo obrnil proti 
njej, tako je ona postala žaba. Padli so ji ključi vrat in 
onadva sta jih pobrala ter vrata odklenila. Za vrati je 
bilo zlato jabolko. Vzela sta ga in odhitela domov na 
grad, kjer jo je takoj pokazal očetu. 

Z dekletom sta se poročila in srečno živela do kon-
ca svojih dni.

Julija Horvat, 5. a

Čudežna ogrlica

Pred davnimi časi sta za devetimi gorami in de-
vetimi vodami živela kralj in kraljica, ki sta dobila 
dvojčici. Ko sta zrastli in dopolnili deset let, je mama 
svoji prijazni hčeri dala prelepo ogrlico in ji dejala, naj 
ogrlico zelo dobro pazi. Ogrlica je bila srebrne barve 
v obliki srca. Deklica se je sprehajala po gozdu in pre-
mišljevala, zakaj jo naj zelo dobro pazi. Za njo je ho-
dila njena zlobna sestra. Napotila se je v jamo, kjer so 
bile zlobne princese. Ko sta se naenkrat zaleteli druga 
v drugo, je prijazni princesi z vratu padla ogrlica. Že-
lela jo je pobrati, ampak je bila hitrejša njena sestra. 
Ko je sestra pobrala ogrlico, je na njej opazila majhen 
gumbek in ga pritisnila. Iz ogrlice je skočil samorog. 
Imel je velikanski rog, belo telo in mavrično grivo ter 
prečudovita srebrna krila. Zlobna sestra je takoj sko-
čila nanj ter odletela neznano kam. Dobra princesa 
je vse povedala mami. Mama je poslala najstarejšega 
viteza, da jo gre iskat. Vrnil se je čez mesec dni. Ko je 
prišel do kraljice, ji je povedal, da ni sledi o njej. Nato 
je kraljica poslala srednjega viteza, da bi jo našel. Tudi 
ta se je vrnil praznih rok. Kraljica je že skoraj obupala. 
Mislila je, da je več nobeden ne bo našel. Tretjič je po-
slala najmlajšega viteza, da jo gre iskat. Najmlajši vitez 
se je domov vrnil z njeno hčerjo, ogrlico ter s samo-

rogom. Kraljica mu je za nagrado dala svojo prijazno 
hčer. Tako sta živela srečna do konca svojih dni.

Mija Marušič, 5. a

Policaji na telefonu

Driii, driii, driii, 
daj se že dvigni!

Policija kliče,
in tebe išče.

Zakaj me išče?
Ker se po dvorišču sprehaja pišče.

Bojim se, da bi me odpeljali,
saj policaji drugega ne bi znali.

Filip Šinjur, 6. a

Krpanova pot domov

Martin Krpan je ponosno odšel z Dunaja, saj je 
premagal Brdavsa. V svojem žepu je skrbno varoval 
pismo, ki mu ga je cesar dal kot zahvalo za to, kar je 
storil za njegov Dunaj. Hodil je in hodil, da čim hitre-
je prispe v svojo vasico na Vrhu pri Sv. Trojici, ko je 
kar naenkrat začelo pihati. Vedno močneje je pihalo, 
nato se je pridružil še dež ter strašne strele. Strela je 
naenkrat udarila ob drevo, ki je v trenutku zagorelo. 
Krpan je zgrabil za jakno ter začel gasiti požar. Kmalu 
po tem je požar ponehal in Krpan si je oddahnil. Tako 
je Martin Krpan nadaljeval s potjo, dokler so se pred 
njim pojavili stražarji, katere je srečal že zadnjič. Kr-
pan je že stegnil roko proti žepu, ugotovil je, da pisma 
ni več. Bilo je prepozno. Stražarjev je bilo veliko več in 
so Krpana lahko prijeli. A še prej je Krpan zgrabil za 
list papirja ter pisalo in napisal, da potrebuje pomoč, 
list je dal svoji ljubi kobilici ter jo poslal k cesarju. 
Pismo je prispelo, a ne v cesarjeve roke. Dobila ga je 
kraljica, ki je k sebi takoj poklicala ministra Gregorja. 
Sklenila sta, da Krpanu ne bosta pomagala. Naj bo to 

Lia Lucia Kmetič, 4. a Špela Gavez, 6. a
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njegova kazen. Za vrati pa je stala cesarjeva hčer, ki 
je slišala čisto vse. Krpan se ji je zasmilil, zato se je 
odločila, da pove svojemu očetu. Ko je cesar izvedel za 
to, je takoj sklical kočijaža, da ga zapelje do Krpanove 
ječe. Hitro sta prispela in Krpana je rešil ter mu dal še 
dve potrdili, če bo drugega še slučajno kdaj izgubil. 
Krpan je srečno prišel domov in svobodno prevažal 
sol do konca svojih dni.

Gaja Homec, 7. b

Kralj Matjaž se prebudi

Kralj Matjaž se za trenutek prebudi,
a brada še vedno ovita se mu zdi.
Zato hitro nazaj zaspi
in znova zasmrči.

Sanja o lepi deželi,
v kateri sta on in njegov konj
zavladala in zgradila lep dom.
Matjaž reče: »Tukaj Alenko čakal bom.«

Čez nekaj let se kralj Matjaž zbudi,
pogleda brado in ugotovi,
da konec je spečih dni,
saj brada okrog mize ovita je za tri krat tri.

Angelika Rukav, 6. a

Lainščkova pesniška zbirka NE

P r e b r a l a 
sem mladinsko 
pesniško zbirko 
z naslovom NE, 
ki jo je napisal 
Feri Lainšček, 
ilustrirala jo je 
Nana Homo-
vec, izdana pa 
je bila leta 2018 
pri založbi Lite-
ra v Mariboru. 
V knjigi zasle-
dimo spremno 
besedo, ki jo je 
napisala prof. 
dr. Dragica Ha-
ramija.

Pesniška zbirka vsebuje 31 pesmi, ki govorijo o ti-
pičnih najstniških odzivih, kot so uporništvo brez ra-
zloga, ne preveč naklonjen odnos do šole in učiteljev, 
nerazumevanje zastavljenih meja, o zaljubljenosti ... 

Vse kitice v pesmih so štirivrstičnice, najpogoste-
je sta uporabljena pretrgana rima in ritem. V vsaki 
od pesmi zasledimo nikalnice, ki vnašajo predvsem 
pomenske spremembe. Naslovi pesmi so npr. Okoli, 

Proti, Oprosti, Ne maram, Ni res, Brez veze, Ne mo-
rem, izjema je le pesem Moja hiša. Naslovi so hkrati 
tudi osrednje teme pesmi.

Pesem z naslovom Nasveti je lirska ali izpovedna 
pesem, ker pesniški subjekt v njej izpoveduje občutke, 
ki ga obdajajo ob učenju. Pesem se tematsko navezu-
je na nasvete, težave, nemotiviranost pri učenju. Prva 
kitica govori oz. prepričuje bralca, da pesniškemu su-
bjektu ni potrebno dajati nasvetov, ker bo kljub temu 
zanj učenje naporno, težko. V drugi kitici pove, da mu 
snov ni všeč in si je ne more zapomniti. V tretji kitici 
potoži, da se je trudil, vendar spet pozabil, kar se je 
naučil ter da bi res rad rešil to težavo. Četrta kitica pa 
govori, da bi veliko raje imel pomoč v obliki zdravil, 
torej sirupe, tablete, kakor nasvet. 

Pesem ima štiri kitice, ki so štirivrstičnice. V vsaki 
zasledimo pretrgano rimo, npr. poduka-muka, teža-
ve-glave, skrilo-zdravilo, tablete-nasvete. V pesmi je 
tudi nekaj stilnih sredstev. Pojavlja se inverzija, obr-
njen besedni red, poosebitev učne snovi, znanja, naj-
demo tudi okrasnih pridevek (skrivnostno) ter meta-
fore (skrivnostno uhaja iz glave, spet se je skrilo), kar 
v prenesenem pomenu pomeni pozabiti. 

Pesem sem izbrala, ker večkrat nenamerno odkla-
njam nasvete. Vsakemu vsaj enkrat pride na misel, da 
bi raje imeli kakšno tableto ali drugo sredstvo, s kate-
rim se bi namesto učenja znanje skrivnostno pojavilo 
v glavi.

Pesniška zbirka mi je bila res všeč, saj vsebuje 
pesmi za mlade, ki so mi bile zanimive, zabavne in 
precej preproste za razumevanje. V mnogih sem našla 
tudi primerjavo s svojim življenjem, razmišljanjem in 
doživljanjem najstniških let, kar je včasih zelo težko, 
saj so tvoji možgani ˝na drugem planetu˝ s svojimi 
pravili, zato mnogokrat naredimo nekaj trapastega, 
nepremišljenega in se ne zavedamo, kakšne posledice 
lahko prinesejo takšna dejanja. Kar me je še posebej 
pritegnilo so posebne črno-bele ilustracije z vmesni-
mi živimi barvami, ki jih popestrijo.

Julija Sirk, 9. a
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Karin Petko

Od kot zanimanje za gledališče, 
gledališko umetnost, muzikale?

Že v osnovni šoli sem sodelovala 
pri dramskem krožku in nato tudi v 
srednji. V gimnazijskih letih sem začela 
sodelovati tudi pri Dramski skupini KTD 
Selce. Za muzikale pa sem se navdušila, ko 
sem si pri 10. letih ogledala prvo slovensko produk-
cijo muzikala Moje pesmi, moje sanje. Takrat je muzi-
kal postal del mojih »sanj«. Gledališče mi je bilo že od 
nekdaj zelo zanimivo, saj mi je vedno znova v užitek 
gledati, kako se pred mojimi očmi oblikuje zgodba in 
kako ljudje postanejo nekdo drug, ko se vživijo v svoje 
vloge. Moj najljubši del gledališkega ustvarjanja pa je 
zagotovo osrečevanje občinstva in notranje zadovolj-
stvo »umetnika«, ki temu sledi. Kaj je lepše kot zave-
danje, da si nekoga nasmejal in mu popestril dan?

Kje si dobila idejo oz. zamisel za ustvarjanje?
Ideja za ustanovitev mladinske dramske skupine 

ni bila moja – to je predlagala vodja odrasle dramske 
skupine v Selcah, gospa Julijana Bračič, pri kateri sem 
igrala v veseloigrah in komedijah. Ko sem se odloči-
la, da prevzamem vodenje mladinske skupine, pa sem 
se morala odločiti, kaj bomo ustvarjali. In ker sem že 
od svojega prvega ogleda muzikala oboževala ta žanr, 
sem se odločila, da mu dam priložnost med našimi 
gledalci. 

Vaša prva predstava je bila glasbena komedija 
Zmenek. Povej nam kaj več o njej: kako je nastala, 
kdo je napisal scenarij in kdo je igro režiral?

Torej gre za glasbeno komedijo oz. komični mu-
zikal, ki je sestavljen iz govorjenih dialogov, pesmi 
in plesa. Traja približno uro in 20 minut. Glasbena 
komedija Zmenek je nastala na podlagi istoimenske 
burke avtorja Vinka Möderndorferja. Njegovo delo 
sem kar precej razširila ter dodala pesmi in glasbo. 
Igro sem nato tudi sama režirala.

Kdo so igralci v igri in kako so dobili vloge? Ste 
imeli avdicije?

Ne, avdicij nismo imeli, vsaj ne v pravem pome-
nu besede. K sodelovanju so bili povabljeni vsi, ki so 
imeli željo in interes po igranju in odrskem udejstvo-
vanju. Zbralo se nas je 9 – večinoma smo se poznali 
že od prej, saj smo skoraj vsi obiskovali OŠ Voličina. 
Nato smo zgolj preverili posamezne glasovne obsege, 
da sem lažje izbrala primerne pesmi in to je bilo to. 
Vloge smo razdelili glede na želje posameznikov in 
moje predloge, komu bi katera vloga najbolje prista-
jala oz. ustrezala. 

Kako izbirate kostume in kako izdelate sceno? 
Naredite vse znotraj igralske ekipe ali vam pomaga 
še kdo od zunaj?

Glede na to da nismo profesionalno gledališko 
društvo, je treba glede scene in kostumov kar precej 
improvizirati in biti domiseln ter čim bolj skromen. 
Za večino kostumov smo torej uporabili kar naša la-

stna oblačila. Kostume, ki jih nimamo 
doma, pa smo kupili ali so nam bili 
podarjeni. Enako velja za sceno – 
čimbolj preprosto in čimbolj poceni. 
Nekaj odrskih rekvizitov smo kupili, 

nekaj dobili podarjenih, nekaj pa smo 
jih izdelali sami ali so nam jih izdelali 

drugi. Pri vsem tem so nam bili v največjo 
pomoč naši starši in prijatelji, ki so veselo v 

roke vzeli šivanke, barve in druge pripomočke ter 
tako pripomogli, da je imel naš Zmenek na odru lično 
podobo. 

Kakšen odziv si pričakovala od publike ob pre-
mieri Zmenka in kakšen je bil dejanski odziv gle-
dalcev? 

Če sem iskrena, sem se kar malce bala, kakšen bo 
odziv gledalcev na našo predstavo. Šlo je za to, da je 
selško in okoliško občinstvo navajeno komedij, mi pa 
smo izbrali drugačen žanr, ki je bil v našem obmo-
čju nov. Prav zaradi tega sem bila zaskrbljena, kako 
ga bodo ljudje sprejeli. Upala sem na smeh in zado-
voljstvo, a kar se je zgodilo, je preseglo pričakovanja 
vseh nas. Na premieri nas je naše drago občinstvo 
nagradilo ne le s smehom in aplavzom, ampak celo s 
stoječimi ovacijami – mislim, da je to nekaj, česar ne 
bomo nikdar pozabili. 

Kolikokrat ste odigrali Zmenek? Kakšni so ob-
čutki ob ponovitvah? Ste se igre že naveličali?

V enem letu obstoja Zmenka smo to predstavo po-
novili osemnajst krat in jo ob njeni 18. ponovitvi tudi 
upokojili. Če ga je kdo zamudil, je posnetek predstave 
na voljo tudi na internetu. Z Zmenkom smo gostovali 
po okoliških krajih in sodelovali na festivalu Vizije. 
Z vsako ponovitvijo smo bili bolj sproščeni, bolj po-
dobni svojim vlogam. Ne bi rekla, da smo se Zmenka 
naveličali. Niti dve odigrani predstavi nista bili enaki. 
Včasih pozabiš tekst, včasih ga dodaš. Včasih stopiš 
na drugo stran kot običajno, včasih se spotakneš. Vse 
te stvari vedno skrbijo, da igra ne »zastara« in tako se 
je ne moreš naveličati. K temu pripomorejo tudi gle-
dalci, ki so bili vsakič znova navdušeni nad nerodnim 
Mirkom in zaljubljeno Suzi. In kot vemo, je navduše-
nje nalezljivo. Vseeno pa smo po vseh 18 ponovitvah 
z Zmenkov že tako dobro seznanjeni, da bi ga najbrž 
brez težav zaigrali tudi v spanju (smeh).

Kakšni so načrti Mladinske dramske skupine za 
naprej? Pripravljate kaj novega? Kje vas lahko vidi-
mo?

Redno sodelujemo na proslavah v Selcah s toč-
kami in vodenji. Nastopamo pa tudi na drugih pri-
reditvah v občini. Hkrati pripravljamo tudi že novo 
predstavo, ki jo bomo premierno predstavili ob mate-
rinskem dnevu v marcu. Ostajamo v glasbeno-gleda-
liških vodah in pri aktualni tematiki, saj pripravljamo 
muzikal »Mamma mia po naše«. (Vabljeni na ogled!) 
Ob vsem tem pa naš glavni moto ostajajo Mirkove be-
sede: »Glavno je, da se ukvarjamo s kulturo!« (smeh)

Primož Petko, 8. a

INTERVJU
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My New Years's resolutions

My goals for the New Year are to:
read more books, ✴
not talk back as often, ✴
start a new hobby, ✴
not tease my sister, ✴
eat less sweets. ✴

Rok Belčić, 6. a

My goals for the New Year are to:
get organized, ✴
eat more kiwi, ✴
make new friends, ✴
learn to play a mouth organ, ✴
bring my school books to school. ✴

Nil Škerbot, 6. a

My goals for the New Year are to:
be more active (lose weight), ✴
stop eating junk food, ✴
drink water instead of juice, ✴
use less swear words, ✴
study more. ✴

Jure Jug, 9. a

My goals for the New Year are to:
help animals in shelter, ✴
do more sports to help my hyperactivity, ✴
meet my internet best friend, ✴
study Math and Geography more, ✴
try to listen to others too. ✴

Lara Hercog, 7. a

My goals for the New Year are to:
do my homework the same day that I get it, ✴
learn how to cook, ✴
read more books, ✴
stop eating fast food, ✴
eat more fruit and vegetables. ✴

Sadik Asani, 7. a

My goals for the New Year are to:
make new friends, ✴
do more physical exercises, ✴
start a new hobby (football), ✴
stop eating sweets, ✴
study more. ✴

Živa Sužnik, 9. a

My goals for the New Year are to:
not contradict my parents, ✴
not bite my nails, ✴
show more respect towards those people who  ✴
are different in any way,
learn new things, ✴
try to have a better relationship with my sister. ✴

Katarina Munda, 8. a

My goals for the New Year are to:
start a new hobby (gun shooting sport), ✴
help other people (help my friends if needed), ✴
always have fun with my friends, ✴
learn how to cook dinner form my parents, ✴
get more organised for school. ✴

Žan Aleksander Kostanjevec, 8. a

My goals for the New Year are to:
study more, ✴
stop eating junk food, ✴
be straight A's student, ✴
help my dad stop smoking. ✴

Luka Poš Šuman, 6. a

My goals for the New Year are to:
study English more, ✴
get organised, ✴
read more books, ✴
visist my grandparents more often, ✴
dance every day. ✴

Tijana Gyorkoš, 7. a

My goals for the New Year are to:
do my homework regularly, ✴
relax more to prepare for the stressful times, ✴
understand my parents when they say No, ✴
start a new hobby, ✴
study more. ✴

Melisa Lipnik Spahić, 7. a

My goals for the New Year are to:
study more, ✴
not contradict my parents, ✴
use less energy (TV, computer, mobile etc.), ✴
be straight A's student, ✴
be kind to all people (even those I don't get  ✴
along well).

Angelika Rukav, 6. a

My goals for the New Year are to:
study English a bit more, ✴
go fishing more often, ✴
become more muscular, ✴
become faster, ✴
stop eating McDonalds food. ✴

Žiga Pulko, 8. a

My goals for the New Year are to:
eat more fruit and vegetables like pineapples  ✴
and lettuce,
not talk back to my parents when they ask me  ✴
to do something,
be less on my phone and study more instead, ✴
learn new things like a new musical instru- ✴
ment,
read before I go to bed. ✴

Klara Herga Kosi, 8. a
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Planinski krožek na naši šoli deluje od leta 2011 na 
pobudo takratnega predsednika PD Lenart, gospoda 
Franca Mekeja. Skozi vsa leta se redno udeležujemo 
organiziranih pohodov po slovenskih hribih in gorah. 
Vsako leto imamo okrog 20 članov, ki so tudi člani 
PD Lenart in PZS (Planinske zveze Slovenije). Vod-
ja mladinske sekcije pri PD Lenart, Sanja Peklar, nas 
na pohodih navdušuje nad naravnimi lepotami in nas 
uči osnov obnašanja v naravi. 

V soboto, 17. 11. 2018, smo se ob 8. uri iz AP Le-
nart odpeljali do koče na Klopnem vrhu. Prihod na 
Klopni vrh je bil zelo mrzel, saj je temperatura bila 
pod lediščem. Pri koči smo si oprtali nahrbtnike in 
se odpravili na 10 minut oddaljeni Klopni vrh. Vsa 
pot je bila večinoma ravna in malo razgledna. Pot nas 

je naprej peljala do močvirnatega barja. Potem smo 
si privoščili malico iz nahrbtnika. Po uri in pol hoje 
smo kmalu prišli do makadamske ceste, ki pelje na-
prej za Lovrenc na Pohorju. Mi pa smo pot nadaljevali 
do našega cilja. Sledila je topla malica v Domu na Pe-
sku. Učenci na pohodih zbiramo žige planinskih koč 
in vrhov v Dnevnik mladega planinca. Naš vodnik na 
pohodu je bil Žiga Strmšek, sicer naš bivši učenec, ki 
aktivno sodeluje v PD Lenart. Zraven vodnika so za 
nemoteno uživanje v naravi poskrbeli vodja mladin-
ske sekcije, Sanja Peklar, vodnica Marjetka Breznik in 
mentor planinskega krožka učitelj Brane. Izlet je bil 
zabaven in super. Veliko smo se pogovarjali in smejali. 
Za vedno bo ostal v naših spominih.

Planinski krožek – Pohod s koče na Klopnem vrhu do Doma na Pesku

Ambrož Rukav, 7. a
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Praznični čas pri Vrabčkih

V najbolj čarobnem mesecu v letu so se pri Vrabč-
kih prepletale zanimive dejavnosti: prepevali smo 
praznične pesmice in izdelovali voščilnice ter okra-
ske, s katerimi smo okrasili igralnice, vrtec in novo-
letno jelko. Praznično vzdušje se je pričelo z obiskom 
Miklavža, ki nam je prinesel suho sadje. Po vrtcu je 
zadišalo po slastnih piškotih, ki so jih otroci z veliko 
vnemo izdelovali. Pripravili smo si slavnostno kosi-

lo ter novoletno zabavo s plesom. Krajane Selc smo 
razveselili z nastopom na prireditvi Čas okrog božiča, 
nas pa je razveselil Božiček. Ker smo zelo pogumni, 
ustvarjalni, nasmejani in dobri prijatelji, ki se imajo 
radi, nas je Božiček obiskal še enkrat, in sicer v vrtcu. 
Prinesel nam je lepa darila, mi smo mu pa zapeli pe-
smice, pokazali, kako že znamo šteti in mu ponudili 
naše piškote.

Vrabčki z vzgojiteljicama

Postavili smo novoletno jelko ... ... in jo okrasili. Obiskal nas je Miklavž.

 Peka piškotov Nastop na prireditvi v Selcah Obisk Božička

Spočiti, razigrani in dobre volje smo stopili v novo 
leto. Zaželeli smo si mnogo lepih želja in iz njih spletli 
mrežo. 

Že prve snežinke so nas zvabile, da z njimi zaple-
šemo, se med njimi igramo in jih lovimo.

Kakor ni zime brez drobnih snežink,
tako ni praznikov brez drobnih želja.
Naj vam novo leto prinese spoznanje,
da je sreča v malih rečeh:
v toplih dlaneh, v nežni snežinki, v iskrenih očeh,
sreča je v trenutkih, ki jih poklonimo drugim ...
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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.
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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.
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2253 Destrnik

tel.: 02 761 00 34
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branko.gorican@siol.net
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Galerija

Maja Balaj, 4. aLia Lucia Kmetič, 4. a Nika Homec, 4. 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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