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Srečanje šolskih ansamblov Slovenije
»ŠANS 2019«

Na vseslovenskem srečanju šolskih ansamblov, ki je bilo v petek, 8. 3. 2019, ob 11.00 v kulturnem domu 
v Voličini, je nastopilo 15 šolskih bandov iz različnih krajev Slovenije. (več na strani 3)
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(nadaljevanje z naslovnice)

OŠ Benedikt – Šolski band OŠ Benedikt1. 
OŠ Sveta Ana – Šolski band OŠ Sveta Ana2. 
OŠ Draga Kobala Maribor – Inside out3. 
OŠ Duplek – Šolski band OŠ Duplek,4. 
OŠ Borcev Za Severno Mejo Maribor – Rockbor-5. 
ci,
OŠ Janka Glazerja Ruše – D'Glazers,6. 
OŠ Sveti Tomaž – Band OŠ Sveti Tomaž,7. 
OŠ beltinci – Šolski bend OŠ Beltinci,8. 
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice – »AART«,9. 
OŠ Griže – Žverce,10. 
OŠ Bizeljsko – Fru-Fru,11. 
OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče – The false 12. 
alarm,
OŠ Frana Albrehta Kamnik – Šolski band OŠ Fra-13. 
na A. Kamnik,
OŠ Livade Izola – Šolski band Livade,14. 
OŠ Antona Ukmarja Koper – Born Rockers15. 
in naša banda »Sedmičari« ter »Osmičari«

Spremljali smo odličen koncert mladih glasbeni-
kov, ki so zaigrali slovenske in tuje skladbe, popular-
ne in zabavne glasbe žanrov (rock, blues, rock'n'roll, 
pop ...) iz obdobja od 50. let 20. stol. do danes. Sreča-
nje je spremljal strokovni ocenjevalec g. Marko Furek, 
prof. glasbe, učitelj glasbe na OŠ Rače,  po naslednjih 
kriterijih: natančnost izvajanja, aranžma, eno-več-
glasno petje, splošni vtis nastopa (komunikacija z ob-
činstvom, vizualna podoba, gib).

Skupine so ocenjevali tudi gledalci v dvorani na 
pripravljenih glasovnicah. Band, ki je dobil največ 
točk tako občinstva kot strokovne komisije, je prejel 
vrednostni bon za nakup glasbene opreme v glasbenih 
trgovinah MUSIC-MAX in AUDIO KONDRIČ spon-
zorja prireditve. Nagrado je prejela skupina Žverce iz 
OŠ Griže.

Brez odličnega ozvočenja si te prireditve ne more-
mo zamisliti, zato gre velika zahvala g. Igorju Alatiču, 
ki je izvrstno ozvočil srečanje ansamblov. Zahvala gre 
tudi udeležencem organizacijskega odbora OŠ Voli-
čina, vsem sodelujočim učiteljem in pohvale vredno 
učencem šolskega ansambla OŠ Voličina iz sedmega 
ter osmega razreda, ki so rutinirano opravili delo or-
ganizatorja.

Na OŠ Voličina smo dokazali, da znamo stopiti 
skupaj, si pomagati in delovati kot celota, kar doka-
zujejo tudi pozitivni odzivi mentorjev gostujočih šol. 
Hvala vsem. Naslednje srečanje šolskih ansamblov bo 
na osnovni šoli Griže. 

Sandi Šijanec

Zeliščarski krožek in Gregorjevo

V četrtek, 7. 3. 2018, smo se zbrali vsi zeliščarji. Ze-
liščarke so nam pripravile prav posebni dve uri druže-

nja. Ga. Marija nam je pripovedovala o Gregorjevem 
na Slovenskem. Spoznali smo tudi ptice, ki živijo pri 
nas. Naučili smo poskočno pesem Ptičja ženitev. Naše 
zeliščarke so nam pripravile delavnice po razredih. Iz-
delovali smo ptičke iz das mase, lesa, blaga in papirja. 
Pripravile so nam malico, ki je bila prav posebna. Kot 
vedno so nam skuhale okusen sadno-zeliščni čaj, spe-
kle pa so tudi okusne pletenke. Zelo lepo smo se imeli 
na našem Gregorjevem druženju. 

Alex Fekonja, 6. a

Ogled kulturne in naravne
dediščine

V petek, 15. 3. 2019, smo se odpravili na pohod. 
Naša prva postaja je bil Ruperški potok. Skupaj smo 
ugotovili, da tudi vodovja spadajo med naravno dedi-
ščino. Nato smo se odpravili do kapele, kjer smo slišali 
zanimivo zgodbo. Ljudje so kapele gradili v zahvalo za 
ozdravitev ali vrnitev iz vojne. Po ogledu kapele smo 
se odpravili do Gradenšaka. Tam smo se ustavili na 
kmetiji, kjer smo se posladkali in si ogledali Viničar-
ski muzej. Ogledali smo si tudi razstavo kurentov, ki 
jih je naslikala Martina Golja. Ustavili smo se tudi pri 
Maistrovem stolpu, ki je bil sprva celo lesen. Tako se je 
naš ogled končal in odpravili smo se proti šoli.

Teo Fekonja, 3. a

AKTUALNO
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Pust Najstarejše plesno izročilo se je na Slovenskem 
ohranilo v povezavi s pustnimi šegami in navadami. 
Človek je bil v preteklosti predvsem odvisen od na-
rave in letnih časov. Pomemben je bil zlasti čas, ko 
je zima prehajala v pomlad. Na te spremembe je že-
lel vplivati z različnimi maskami in plesom. Te šege 
in navade so se ohranile vse do danes. Najbolj znana 
maska so ptujski kurenti. Nekoč so smeli kurentovo 
opravo obleči samo neporočeni fantje. Danes si jo lah-
ko nadene vsak. Druge tradicionalne maske so še cer-
kljanski laufarji, orači, cerkniška Uršula z butalci in 
brkinski škoromati. V pustnem času pečemo tipične 
pustne dobrote, kot so krofi, miške, flancati. Pripra-
vljamo klobase z zeljem in repo. Kmetje imajo koli-
ne. Pust je čas norčij, rajanja, veseljačenja, odganjanja 
zime in zlih demonov ter pričakovanja pomladi in 
upanja na rodovitno in plodno leto. Ponekod, pred-
vsem na deželi, otroci še danes hodijo od vrat do vrat 
in prepevajo:

»Od hiše do hiše, od vrat do vrat
prinašamo srečo in s srečo pomlad.
Zato pa nam dajte en everček dva,
tri krofe, tri babe in košček mesa.«

Šege in navade je treba ohranjati, saj so naše naro-
dno bogastvo.

Mija Marušič, 5. a

Kako dolgo že deluje PGD Selce?
PGD Selce je bilo ustanovljeno leta 1948, torej de-

luje že dobrih 70 let.

Kdo vse so njegovi člani?
Članstvo v društvu ločimo nekako v naslednje ka-

tegorije: gasilska mladina; tukaj so podkategorije pi-
onirji (7−11 let), mladinci (12−16let) in pripravniki 
(16−18let); članice in člani, starejši člani in članice ali 
veterani.

Kaj vse obsega delovanje društva?
Ob besedi gasilci najprej pomislimo na požar in 

njegovo gašenje. Vendar na srečo zadnje obdobje ni 
veliko požarov v naši okolici. Naloge gasilcev so tudi 
nudenje pomoči ob raznih naravnih nesrečah, ki se 
pojavljajo v zadnjem času. To je pomoč ob poplavah, 
žledolomu, neurjih (odkrite strehe, podrta drevesa). S 
sodobno avtocisterno GVC16/25, ki smo jo nabavili 
ob 70. obletnici delovanja, pa lahko ob sušnih obdo-
bjih pripeljemo tudi pitno vodo.

Da pa smo za vse to usposobljeni, se moramo ne-
nehno izobraževati in svoje znanje obnavljati in pre-
verjati. To počnemo z gasilskimi vajami in udeležba-
mi na raznih tekmovanjih.

Kakšen je interes mladih gasilcev za to prosto-
voljno dejavnost?

Moram povedati, da v našem društvu imamo še 
kar srečo s pridobivanjem mladih članov. Kar nekaj 
mladih se je pridružilo v naše vrste, ker so gasilci že 
njihovi starši. Mislim pa, da mlade pridobimo tudi z 
raznimi dogajanji v društvu, pri katerih mladi lahko 
sodelujejo. To so gasilski tabor, orientacijski pohodi, 
kviz gasilske mladine in tudi tekmovanja v gasilskih 
spretnostih.

V mesecu februarju ste organizirali gasilsko 
tekmovanje. Kdaj in kje je tekmovanje potekalo?

23. 2. 2019 je PGD Selce bilo organizator 11. Kviza 
gasilske mladine GZ Lenart. Tekmovanje vsako leto 
poteka v enem od gasilskih društev Gasilske zveze Le-
nart. Letošnje leto je tekmovanje potekalo v prostorih 
OŠ Voličina.

Kdo vse se je udeležil tekmovanja?
Tekmovanja so se udeležile ekipe skoraj vseh ga-

silskih društev pod okriljem GZ Lenart: Benedikt, 
Gočova, Lenart, Osek, Selce, Sv. Ana, Sv. Jurij v Slo-
venskih goricah, Sv. Trojica in Voličina. Manjkalo je le 
PGD Cerkvenjak. Ekipo so sestavljali trije tekmoval-

PGD Selce
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ci. Vsako društvo je lahko prijavilo poljubno število 
ekip.

Tekmovanje je potekalo v treh kategorijah: pionirji 
(starost 7−11 let), teh je bilo 15 ekip; mladinci (12−16 
let), tukaj je sodelovalo 18 ekip; kategorija pripravniki 
(16−18 let), v tej konkurenci so sodelovale le 3 ekipe.

Katere dejavnosti je tekmovanje zajemalo?
Tekmovanje zajema teoretični in praktični del. V 

teoretičnem delu tekmovalci odgovarjajo na 35 vpra-
šanj, katera obsegajo požarno preventivo, prvo pomoč 
in zgodovino gasilstva. 

V praktičnem delu pa se tekmovalci preizkusijo v 
gasilskih spretnostih: vezanju vozlov (jamborski, tkal-
ski in tesarski), navezavi orodja (gasilska sekirca, cev 
z ročnikom in enojna reševalna zanka), spajanje cevi, 
razvijanje cevi, poznavanje gasilskega orodja, prepo-
znavanje sredstev za gašenje različnih požarov (elek-
trike, trdnih snovi in vnetljivih tekočin).

Kakšni so bili dosežki mladih gasilcev?
Priznati moram, da mladi gasilci na teh tekmova-

njih prikažejo zelo veliko znanja. Vendar na tekmova-
njih je vedno tako, da nekdo zmaga, nekdo pa mora 
biti zadnji. 

V najmlajši kategoriji pionirjev je zmagala ekipa 
Osek 2 pred Sv. Trojico 2 in Sv. Trojico 1.

V kategoriji mladinci je zmagala ekipa Selce (Maša 
Čuček, Žiga Pulko in Vanesa Živko), druga je bila eki-
pa Sv. Trojice, tretja pa ekipa Osek.

V kategoriji pripravniki je zopet zmagala ekipa 
Selce (Sara Fekonja, Sara Rojs in Alen Živko) pred 

ekipo Benedikta in Sv. Trojico.
Prvi dve ekipi iz vsake kategorije sodelujeta na re-

gijskem tekmovanju, ki bo 16. 3. 2019 v Središču ob 
Dravi. 

Najboljše ekipe iz tega tekmovanja pa se bodo 
udeležile državnega kviza, ki bo 30. marca 2019.

Kaj načrtujete za prihodnost?
Mogoče bo zvenelo neskromno, ampak želim si, 

da se uspe, kateri izmed ekip, uvrstiti na državno. V 
ekipi imamo tekmovalca, in sicer Alena Živka, katere-
mu je ta podvig uspel že dva krat. 

V tem letu pa načrtujemo še sodelovanje na ori-
entaciji, ki bo v Benediktu, sodelovanje v mladinski 
ligi in udeležbo na tekmovanju GZ Lenart. V mesecu 
oktobru pa bo srečanje DMG (Društvo mladi gasi-
lec). Na tem tekmovanju pa sodelujejo šole iz bivše 
občine Lenart (Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana, 
Sv. Jurij, Sv. Trojica in Voličina). V mesecu avgustu se 
pripravlja tudi tabor gasilske mladine. Letos bo tabor-
jenje v Lenartu.

Iz naštetega je razvidno, da je dogajanje v društvu 
skozi vse leto zelo pestro. V času, ko so otroci zasede-
ni z raznimi dejavnostmi, moramo v društvih spretno 
iskati prosti čas, da mladim posredujemo znanje in 
izvajamo vaje. Vendar še vedno drži rek: kjer je volja 
je tudi pot.

Vse mlade, ki bi se želeli pridružiti gasilski mladi-
ni, vabim, da se nam pridružijo in spoznajo delo ga-
silcev in njihovo poslanstvo. Na pomoč!

Marinka Širovnik,
mentorica gasilske mladine PGD Selce

INTERVJU
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POČITNICE

POČITNICE SO BILE SUPER. BIL SEM NA 
SMUČANJU, KOPANJU, V TRAMPOLIN CENTRU 
IN HIŠI ILUZIJ V LJUBLJANI. ŠLI SMO ŠE NA BO-
VLING IN NA DRSANJE. RAD IMAM POČITNI-
CE, KER VEDNO NEKAM GREMO. 

PASKAL ROJKO, 1. A

OTROCI NEKOČ

V DAVNIH ČASIH SO IMELI V VSAKI UČIL-
NICI PEČ, DA SO SE GRELI. V ŠOLO IN IZ ŠOLE 
SO OTROCI HODILI PEŠ. Z LESENIMI ŽLICAMI 
SO JEDLI ŽGANCE IZ SKUPNE SKLEDE. ZVEČER 
SO OTROCI NA PEČI POSLUŠALI PRAVLJICE.

KLARA SUŽNIK, 1. A

V ŠOLI SO IMELI ČRNO TABLO. IZ ŠOLE 
SO OTROCI HODILI PEŠ. ZA KOSILO SO JEDLI 
ŽGANCE. ZVEČER SO PRIŽGALI PETROLEJKO.

EVA DAKS, 1. A

OTROCI SO V ŠOLI PISALI S PERESOM IN 
ČRNILOM. IZ ŠOLE SO HODILI PEŠ. OTROCI IN 
STARŠI SO IMELI SKUPNO KOSILO. DEDEK JE 
OTROKOM BRAL PRAVLJICE. 

NEŽA FRAS, 1. A 

V ŠOLI SO IMELI STOJEČO TABLO IN STOJE-
ČE RAČUNALO. OTROCI NISO HODILI IZ ŠOLE 
Z AVTI, AMPAK PEŠ. PO ŠOLI SO IMELI DOMA 
KOSILO. ZVEČER NISO ŠLI TAKOJ V POSTELJO, 
AMPAK JE DEDEK PRIŽGAL PETROLEJKO IN 
PRIPOVEDOVAL PRAVLJICO.

JAŠA VRČKO, 1. A

Pravljica o desetem bratu

Nekoč je živel kralj, ki je imel 12 sinov. Oče jih je 
poslal v svet po žene. Rekel jim je, da njihove žene 
morajo znati kuhati in šivati. Starejši bratje so se sami 
odpravili po svetu, desetega pa so zaničevali, se mu 
posmehovali in rekli, da ga ne potrebujejo. Naenkrat 
je deseti brat iz grma rož zaslišal glas deklice, ki je bila 
zelo majhna in lepa. Deseti brat se je vanjo zaljubil in 
jo poljubil. Skupaj sta odjezdila domov. Ko je prišel 
domov, so mu bratje zavidali, da je našel najlepšo in 
najpametnejšo deklico. Oče je ostale sinove spodil, 
ker so bili nesramni. Deseti brat se je poročil z lepo 
deklico. In živela sta še dolgo let.

Lan Letonja, 3. a

Pravljica o prvem bratu

Nekoč je živel kralj z desetimi sinovi. Kralj jim je 
rekel, da si morajo poiskati ženo. Bratje so odšli, tako 
kot jim je rekel njihov oče. Vsak izmed bratov je šel 
po svoji poti. Vsi so prišli domov, razen najstarejše-
ga sina. Ko je najstarejši sin hodil proti domu, je bil 
utrujen. Sedel je k drevesu. Na drevesu je videl ptico, 
ki se je spremenila v prelepo dekle. Vprašal jo je, kaj 
počne na drevesu. Povedala mu je, da jo je čarovnica 
uročila in reši jo lahko le resnična ljubezen. Takoj sta 
se zaljubila. Vprašal jo je, če bi bila njegova žena. De-
klica je privolila. Odpeljal jo je na grad in jo predstavil 
svojemu očetu in bratom. Vsi so bili navdušeni nad 
lepoto deklice, razen nevest, ki so jih pripeljali bratje. 
Prepirale in pretepale so se, katera je najlepša in kate-
ra bo kraljica. Kralj je vse razen najstarejšega sina in 
njegove neveste odgnal z gradu. Poročila sta se in bila 
srečna, ker je resnična ljubezen premagala urok.

Lucija Sivec, 3. a

LITERARNE STRANI

Julija Horvat, 5. aNiko Horvat, 6 letDora, Larisa, Julija in Klara, 9. a
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Saša Letonja, Daša Capl, Sara Rojs, Lucija Mesarec in Vanesa Živko, 8. a

J-zgodba

Jan je z Jankom šel sekat jelko. Videla sta ježa, ki 
nosi jabolko in jagodo. Ko sta jelko posekala, sta se 
vrnila nazaj v Jeruzalem.

Janko se je skoraj začel jokati, ko je nosil težko jel-
ko. Jan se je postavil ob kamin. Prišla sta še Janža in 
Jože s psom Jančkom. Jan je Božičku nastavil jabolčni 
sok in piškote. Okrasil je še jelko in pod njo nastavil 
jaslice. 

Jan, Janko, Janža in Jože so ta praznični večer pre-
živeli skupaj in se imeli zelo lepo.

Jan Čuček, 4. a

Čarobni duhec kruha

Nekoč je živel fant, ki je bil zelo dober po srcu. 
Neke noči je bilo veliko neurje. Nenadoma je nekaj 
zaropotalo po oknu. Fant je odprl okno in na polici 
zagledal čudno posodo. Vzel jo je v naročje, jo po-
brisal in jo postavil na mizo. Sredi noči ga je prebu-
dil neznani glas. Fant rešil si me, za zahvalo ti bom 
delal kruh. Reci le čarobno besedo: »Duhec, pomagaj 
mi!« in boš že dobil hlebec kruha. Fant ni mogel ver-
jeti svojim očem in ušesom. Poskusil je. In res, ko je 
izgovoril čarobne besede, se je na mizi pojavil hlebec 
kruha. Fant je bil zelo vesel. Ker pa je bila tisto leto 
slaba letina, je fant priskočil na pomoč vsem, ki so ga 
potrebovali. Morda še danes fant deli kruh, če še živi.

Anže Majer, 4. b

Vabilo na lepotni dan

Ob lepotnem dnevu 
bo ob desetih ura bontona, 
po njej pa ura lepotilnega salona.
Opoldne bo jahanje lepih konjev,
ob dveh bomo videli, 
kdo ima parfume najlepših vonjev.
Ob treh bo počitek,

ob štirih bomo jedli sadni zavitek,
ob petih bomo ocenjevali, 
kdo ima najlepšo obleko,
ob šestih pa kdo najlepše pije mleko.
Ne zamudite! 
Ob lepotnem dnevu v Voličino prihitite!

Mija Marušič, 5. a

Mešanica zgodbic

Zjutraj sem se zbudila in ugotovila, da sem v veliki 
in visoki postelji. Na misel mi je padlo, da je to poste-
lja iz pravljice Princesa na zrnu graha. Splezala sem 
po lestvi in ugotovila, da sem v gozdu. Hodila sem in 
hodila ter prišla do rdečega jabolka. Zraven je bila ča-
rovnica in ponujala je rdeče jabolko. Če ga ne bom 
poskusila, me bo spremenila v majhno palčico, veliko 
kot palec. In res. Kar naenkrat so bile veverice, zajci 
ter druga drobna bitja večja od mene. Začela sem ta-
vati med listi. Videla sem veliko živali. Ko pa sem pri-
šla do lepe cvetlice, je bila tam tudi dobra vila iz pra-
vljice Pepelka. Vprašala sem jo, ali me lahko spremeni 
nazaj v normalno velikost. »Nočem biti več manjša od 
vseh živali v gozdu,« sem zaupala vili. Odgovorila mi 
je, da me lahko, samo če ji prinesem poseben cvetni 
prah s cvetlice Nadziralke. Ta roža te lahko nadzira, 
če jo zbudiš. Raste pa le en kilometer stran. Z mojimi 
majhnimi nožicami sem dvomila, da bom prišla tja še 
pred temo. Takrat je dobra vila izginila.

Čez nekaj časa sem srečala osem palčkov. Zadnji 
palček ni hotel nikoli nastopati v knjigah.

Na poti sem srečala tudi Rdečo kapico, ki mi je po-
magala prečkati travnik visoke trave. Tudi Ostržek mi 
je pomagal prečkati reko. Pozno zvečer sem končno 
prišla do rože. Lastovica iz pravljice Palčica me je po-
nesla na cvet. Nežno in hitro sem pobrala cvetni prah 
in se spremenila nazaj. Ker pa sem bila težja kot prej, 
se je roža zbudila in me hipnotizirala. Pod hipnozo 
sem zaslišala mamin glas, kako me zbuja. Preostanek 
dneva sem preživela lepo in zanimivo.

Neja Ornik, 5. a
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INTERESNA DEJAVNOST

Pri ročnih delih je zelo zabavno. Izdelali smo že 
marsikaj koristnega. Iz starih nogavic, riža, gumbov 
in gumic smo naredili snežake, iz kartona smo izdela-
li čarovnico, iz lesenih kroglic, vrvice in blaga smo si 
naredili prikupno punčko. Iz odpadnih plastenk smo 
naredili posodico na zadrgo, v katero lahko pospraviš 
pisala in podobno, iz zgornjega dela plastenke pa si je 
vsak izdelal igro, kjer loviš ribico iz kinder jajčke. Pri 
ročnih delih bomo izdelali še marsikaj zanimivega, 
tako da pri krožku zelo uživam. 

Lina Sekol, 3. a

Pri ročnih delih izdelujemo iz različnih materi-
alov. Krožek ročna dela nas ima vzgojiteljica Jerica 
Ulbl. Z njo se dobivamo ob določenih četrtkih, ko 
nam da obvestila. Na obvestilo nam vedno napiše, 
kaj naj prinesemo s seboj in nam namigne, kaj bomo 
počeli. Pri krožku se zelo zabavamo, ustvarjamo in se 
veliko novega naučimo. Predlagam, da se tudi vi pri-
javite h krožku.

Thomas Hegedič, 3. a

Pri ročnih delih smo izdelali veliko stvari. Pri krož-
ku je vedno zanimivo in zabavno. Od vseh izdelkov 
mi je bil najbolj všeč snežak iz starih nogavic. Vsako 
leto si pri ročnih delih izdelamo tudi adventni venček. 
Ne glede na to kaj delamo, je vedno zabavno.

Zoja Mlinarič, 3. a

H krožku rad hodim, ker tudi doma veliko ustvar-
jam. Krožek vodi prijazna učiteljica Jerica. Za delo pri-
nesem različni material. Načrt nam pripravi učiteljica. 
Z veseljem se lotim dela in se ob tem zabavam. Izdelki 
so lepi in uporabni, saj jih velikokrat tudi komu po-
darim. Delo je zanimivo in poučno. Še naprej bom z 
veseljem obiskoval ta krožek.

Gal Šilec Vogrin, 3. a

Krožek Ročna dela

Ročna dela so mi zelo všeč, ker delamo zanimive stvari. Še bi hodil k ročnim delom, a na žalost ne bom mogel. 
Priporočam vam, da se vpišete k ročnim delom – ne bo vam žal.

Matic Marin, 3. a
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4. a se predstavi

Ime mi je Nika ali mala Pika.
Ko dobim na krožnik špinačo,

zaželim si še pijačo.
Takrat naenkrat izginem

in delam nalogo domačo.
Nika Homec

Jaz sem Jan, pravi teleban.
Rad jem pico,

ki ni za kraljico.
Igram nogomet

in ližem sladoled.
Jan Čuček

Jaz sem Zala in nisem mala.
Pijem čaj, 

tako kot velik zmaj.
Plešem hip hop
in sem kot klop.

Zala Družovič

Sem Maja,
ki rada nagaja.

Rada pripovedujem 
in si pravljice izmišljujem.

Sem vesela in polna energije.
Takšna sem, ker imam veliko domišljije. 

Maja Balaj

Jaz sem Lia
in sem prava norija. 

Rada z očkom sedim, 
na ves glas govorim,

zraven pa se še smejim.
Sem mala lisička, 

rada pa imam svojega psička.
Lia Lucia Kmetič

Jaz sem Maja.
Imam kužka,

ki rad laja.
Igram violino

in jem zelo fino.
Rada se smejim

in se tudi hitro razjezim.
Maja Daks

Jaz sem Vid, 
včasih sem navit.

Rad slikam in veliko mežikam.
Vid Horvat

Kličejo me Ali,
ampak nisem mali.
Se ne rad učim,
zato učiteljico hitro razjezim.
Nogomet igram,
z žogo super se imam. 
Jem zelenjavno »župo«,
tako kot sadno kupo.
Alen Malek

Jaz sem Mitja, pišem se Zorec.
Rad imam vlake
in tovornjake.
Mitja Zorec

Jaz sem Nika,
ki rada mežika.
Jem pite in palačinke.
Pijem cedevito
in rada pletem kito.
Nika Farazin

Jaz sem Aljaž,
moj ata je Matjaž.
Ližem sladoled 
in igram nogomet. 
Aljaž Fras

Sem Luka, kličejo me Juka.
Vsi me imajo radi, še posebej pa mladi.
Hamburger najraje jem,
zraven si pa zapojem ta refren:
»Ko sem lačen,
sem res čisto drugačen.«
Luka Pučko

Jaz sem Filip.
Zjutraj se zbudim
in v šolo odhitim.
Ko šolo zaključim,
brž na avtobus skočim.
Filip Ferk

Ime mi je Saška,
pišem se Gavez.
Rada imam melone in bonbone.
Lase imam kot čokolada
in stiskam obraz kot limonada.
Obožujem modo in vodo.
Saška Gavez
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NAŠI NAJMLAJŠI

Pomladni pozdrav iz skupine Zvezdic

Ku ku, ku ku, iz gozda odmeva ... Ste že opazili po-
mlad, o kateri vse prepeva? Mi smo jo. Nabirali smo 
zvončke, opazili trobentice, marjetice, cvetijo že vijoli-
ce in tudi nas sonce že prijetno boža na sprehodu. Ve-
liko zanimivega smo počeli skozi zimo in se marsikaj 
novega tudi naučili. Pustne maske so pregnale zimo iz 
naših krajev. Pomlad je torej že povsod in ptički veselo 
žvrgolijo, tako kot mi. V naši skupini zelo radi prepe-

vamo, zato smo mamicam pripravili nastop. Tudi mi 
rastemo, smo vsak dan večji in cvetimo kot pomladne 
rože. Pri nas v vrtcu nikoli ni dolgčas, saj nas pogosto 
tudi kdo obišče, kot poštar Pavli in drugi.

Veliko smeha in dobre volje vam želimo in vas 
lepo pozdravljajo otroci iz skupine Zvezdice z vzgo-
jiteljicama.

Otroci iz skupine Zvezdice 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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Teo Pivec, 2. aJure Kapun, 2. a

Galerija

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

REKLAME - TISK trgovine

www.mizarstvo-rajsp.si


