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50 let vrtca v Selcah – prvega vrtca v
Republiki Sloveniji namenjenega kmečkim otrokom

30. september 2019, letnik XXII
št. 208, naklada 400 izvodov

Osrednja prireditev ob praznovanju 50-letnice vrtca v Selcah je potekala skupaj s prireditvijo ob prazniku KS Voličina, ki je bila v petek, 20. 9. 2019. Vrtec v Selcah je bil ustanovljen leta 1969, v času, ki je bil zelo
drugačen od današnjega, ko je toliko stvari samoumevnih in so del današnjega življenja (več na strani 3).
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AKTUALNO

(nadaljevanje z naslovnice)
V tistem času se je okrepila družbena odgovornost za razvoj vseh otrok po Sloveniji. To je bil čas,
ko je skupna Občina Lenart v Slovenskih goricah štela
17.000 prebivalcev in je bila ena izmed najmanj razvitih v Sloveniji. Takratno vodstvo Občine Lenart si
je zadalo nalogo, da nočejo, da je Občina Lenart še
naprej socialni podpiranec republike, zato se je začela
odzivati na razvojne potrebe in cilje okolja.
V takratni Občini Lenart je bila za poslanko v Republiški parlament izvoljena ga. Zora Tomič. Ga. Zora
Tomič in ga. Jelka Firbas sta ob podpori takratnih občinskih oblasti najbolj zaslužni za ustanovitev in odprtje vrtca v Selcah. Hišo, v kateri je še danes vrtec
v Selcah, je priskrbelo oz. podarilo takratno podjetje
Agrokombinat Lenart, ki je v Selcah imelo velike površine nasadov sadja.
Vrtec v Selcah je bil ustanovljen, danes bi rekli na
podlagi projekta, kot prvi vrtec v Republiki Sloveniji,
ki je bil namenjen kmečkim in podeželskim otrokom,
saj je bil izdelan program eksperimentalne predšolske
vzgojno-varstvene ustanove, ki ga je finančno podrla
Republiška skupnost otroškega varstva Slovenije.
Podjetje Agrokombinat Lenart je bilo takrat zainteresirano za ustanovitev vrtca, saj bi lahko delavci, ki
jih je bilo v tem podjetju v nekem obdobju zaposlenih
več kot 100 in so prihajali iz kmečkega okolja, oddali
svoje otroke v varstvo prav v vrtec v Selcah, je pa bilo
teh otrok premalo.
Uvajanje sprememb je vedno težko, saj so mnogi
tudi takrat menili, da se otroci lahko igrajo doma, zato
so v vrtec vabili tudi otroke okoliških kmetov. G. Vinko Vrabel je obiskal tudi moje starše, ki so se strinjali,
da sem leta 1969 začel obiskovati vrtec v Selcah. To
so bili zelo drugačni časi, saj smo otroci v vrtec, ki je
bi oddaljen 2 km ali več, hodili peš, brez spremstva
staršev ali skrbnikov.
Vrtec v Selcah se nahaja v idiličnem okolju, kjer
imajo otroci veliko priložnosti raziskovanja v neokrnjeni naravi. Prav tako pa ob podpori vzgojiteljic
odlično sodelujejo s krajani in z društvi. Posebej bi
tukaj izpostavil PGD Selce in KTD Selce. Običajno
vsako leto obiščejo čebelarja g. Hameršaka. Velikokrat pa se odpravijo tudi na kmetije, kjer spoznavajo
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kmečka opravila ali so prisotni oz. aktivno pomagajo
pri peki kruha, potice oz. drugih dobrot. Ob tej priložnosti se vsem, ki odlično sodelujete z vrtcem Selce,
iskreno zahvaljujem.
Vsaka ustanova, prav tako kot tudi vrtec v Selcah,
ima vzpone in padce ter se razvija in napreduje zaradi
srčnosti ljudi, ki so tam zaposleni. Enota vrtca v Selcah je strokovno rastla in se razvijala, ker je v njem
kot vzgojiteljica bila vrsto let zaposlena domačinka
Julijana Bračič. Čeprav je že upokojena, še vedno rada
pride v vrtec in s svojo neomajno domišljijo in iskrivostjo razveseli otroke.
Vzgojiteljica mora imeti čut in znanje za delo z
otroki, biti mora polna ljubezni in prijaznosti, sposobna mora biti ustvarjati prijazno okolje, v katerem
se otroci počutijo sprejete, varne, ljubljene in zaželene. Prav tako mora biti razumevajoča, potrpežljiva,
umirjena, sposobna dobro opazovati, ob tem pa mora
biti tudi ustvarjalna, polna idej in odprta za nove izzive. Takšne vzgojiteljice smo v vrtcu imeli, vesel pa
sem, da jih imamo tudi zdaj.
Tudi danes ima predšolska vzgoja prav tako kot
pred 50 leti naklonjenost in podporo občinske oblasti.
V poletnih počitnicah smo namreč v obeh igralnicah
vrtca v Selcah zbrusili in lakirali parket ter ju prepleskali, zato je vrtec v Selcah otroke v začetku septembra pričakal obnovljen, lep in čist.
Kombinirano skupino vrtca v Selcah, ki smo jo na
željo vzgojiteljic preimenovali iz Vrabčkov v Mavrice,
trenutno obiskuje 19 otrok in je polno zasedena.
Prav je, da na koncu še izpostavim, da je 1. septembra 2019 minilo natanko 10 let, odkar smo začeli
uporabljati novi vrtec pri OŠ Voličina. Šele pred 10
leti smo lahko v KS Voličina v vrtec pri šoli sprejeli
otroke I. starostnega obdobja.
Ravnatelj

Ob začetku šolskega leta
Na začetku šolskega leta imamo v šolo vpisanih
234 učencev v 12 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Organizirane imamo 4 skupine
podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 65 ur na teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 81 otrok, ki
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so razporejeni v 5 skupin.
V poletnih počitnicah smo obnovili 4 učilnice v
šoli, in sicer rumeno, roza, belo in marelično. V vseh
naštetih učilnicah smo obnovili parkete in jih prepleskali. Prav tako smo prepleskali in obnovili parket v
pisarni ravnatelja in tajništvu šole. Tudi na vrtec nismo pozabili, saj so se obnovili parketi v obeh igralnicah v vrtcu v Selcah in v igralnici Sončki v Voličini,
prav tako so se vse naštete igralnice tudi prepleskale.
Prepleskali pa smo tudi hodnik v mansardi šole.
Na spletni stani šole www.os-volicina.si je računalničar Dani Sajtl sprogramiral prikazovanje vremenskih podatkov za merilni napravi, ki sta bili nameščeni na podlagi partnerskega sporazuma med
Univerzo v Mariboru, Fakulteto za energetiko, in se
nahajata na OŠ Voličina in OŠ Korena. Spletna stran
prikazuje trenutne in pretekle izmerjene podatke, ki
jih oddajata napravi, za temperaturo, smer in hitrost
vetra, vlago in zračni tlak.
V šoli in v vrtcu Voličina smo zgradili brezžično
omrežje Eduroam, ki je bilo ob sredstvih Občine Lenart sofinancirano iz projekta SIO-2020. Prav tako je
šola po dolgem prizadevanju končno dobila optično
povezavo s svetovnim spletom.
Šola je poslala vlogo na MIZŠ, s katero je zaprosila, da bi 27 učencev 8. razreda razdelila v 2 oddelka
in bila z vlogo uspešna. Učence 7. razreda pa lahko
še vedno delimo v dve skupini pri vseh urah matematike, slovenščine in angleščine. Finančna sredstva
za delitev učencev 7. razreda pri naštetih predmetih
zagotavlja Občina Lenart. Občini Lenart in MIZŠ se
iskreno zahvaljujemo, da so prisluhnili potrebam šole
in na podlagi argumentov odobrili finančna sredstva
za delitve učencev.
OŠ Voličina je s šolo in z vrtcem tudi v šolskem
letu 2019/20 kot implementacijski vzgojno-izobraževalni zavod vključena v projekt NA-MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje,
Tehnologija in Interaktivnost).
Ob tej priložnosti se ponovno iskreno zahvaljujem vsem staršem donatorjem in sponzorjem šolskega glasila Šolarček, saj bomo na podlagi prostovoljnih
prispevkov staršev in podpisanih pogodb sponzorjev
v tem šolskem letu v šolskem skladu zbrali več kot
12.500,00 €.
Spoštovani starši, upamo in želimo, da z vami tudi
v šolskem letu 2019/20 dobro in korektno sodelujemo.
Ravnatelj

Šolska ekskurzija
Učenci 9. a smo se v petek, 13. 9. 2019, odpravili na
zaključno ekskurzijo. Najprej nas je pot vodila v Postojnsko jamo, kjer smo si ogledali njeno notranjost.
Del poti smo se peljali z vlakcem, del pa prehodili.
Nato smo se odpravili proti morju. Najprej smo
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se ustavili v Piranu na Tartinijevem trgu, nato smo
še odšli do cerkve svetega Jurija, ki stoji na hribu. Na
koncu nas je čakal daljši postanek v Portorožu, kjer
smo se nekateri lahko namočili v morju, drugi pa smo
se sprehodili po promenadi. Uživali smo v sončnem
dnevu.
Preživeli smo našo zadnjo skupno razredno ekskurzijo in imeli smo se lepo.
Učenci 9. a

Pikin festival

Pika Nogavička je Slovenijo obiskala že tridesetič.
V Velenju ima že vsa ta leta čisto svoj, edinstven festival, ki je namenjen prav njej in vsem otrokom. Festival je potekal od 9. do 15. septembra 2019. Festival je
za vsakogar poučno in kreativno doživetje. Udeležili
smo se ga tudi učenci 1. VIO iz naše šole. S prijazno
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Piko smo se potikali po mestu in uživali v delavnicah.
Na otroškem igrišču smo se razmigali, na Tomaževem
odru pa smo si ogledali predstavo Zverinice iz Rezije.
Učenci 1. VIO

vesolju in fiziki naučil nekaj novega.
Lara Hercog, 8. a

PIKIN FESTIVAL

V četrtek, 26. 9. 2019, smo učenci 8. razredov
obiskali VDC Polž v Lenartu. Tam smo najprej imeli
krajšo predstavitev o njihovem delu. Kasneje pa smo
se razdelili v skupine in delali v delavnicah. V prvi delavnici smo izdelovali in pakirali krpe za njihovo trgovino. V drugi smo šivali v trakove in s tem naredili
svoje kazalo za knjigo. V tretji smo izdelovali razne
oblike z volno in iglo, v četrti pa smo šli v spodnje
nadstropje v pralnico, kjer smo prali in likali oblačila
in rjuhe. Na koncu smo obiskali njihovo trgovino, ki
je polna spominkov in njihovih izdelkov.
Lara Hercog, 8. a

NA PIKINEM FESTIVALU MI JE BILO NAJBOLJ VŠEČ, KO SMO SE IGRALI NA IGRALIH IN
GLEDALI PREDSTAVO. VŠEČ MI JE BILA TUDI
VOŽNJA Z AVTOBUSOM.
EVA STERGAR 1. A
NA PIKINEM FESTIVALU JE BILO ZELO ZABAVNO. TAM JE BILO VELIKO PIKINIH ČUDEŽOV IN DELAVNIC. PREDSTAVA ZVERINICE IZ
REZIJE JE BILA ČUDOVITA.
MANCA ŽELEZNIK 1. A

Pot nas je vodila do Komarnika
V sredo, 25. 9. 2019, smo učenci 6. a in 6. b razreda
imeli naravoslovni dan. Zjutraj smo si v šoli vzeli malico ter se peš odpravili do Komarnika. Pred začetkom
Franckove poti, ki je poimenovana po doktorju veterine in ekologu Franciju Brezniku, smo se razdelili v
tri skupine po deset učencev ter dobili delovne liste.
Pot je potekala ob jezeru, kjer smo videli in spoznali
tako živali (labode, čopaste ponirke, race ...) kot tudi
rastline (lokvanj, rogoz ter razna drevesa). Ko so bili
delovni listi rešeni, smo jih pregledali ter se nato odpravili nazaj v Voličino. To je bila res dobra izkušnja,
polna znanja.
Lana Toplak, 6. b

Naravoslovni dan 8. razreda
V sredo, 25. 9. 2019, smo v 8. razredu imeli naravoslovni dan, ki je temeljil na temi vesolje. Vsak je predstavil svojo temo. Tako smo predstavljali informacije
o planetih, galaksijah, zvezdah, osončju ... Vsak se je o

Obisk v VDC Polž

Obisk Knjižnice Lenart v sklopu
projekta Rastem s knjigo
V četrtek, 26. 9. 2019, so sedmošolci obiskali Knjižnico Lenart v sklopu nacionalnega projekta Rastem
s knjigo. Pripravili so jim pester program, najprej so
jim predstavili samo postavitev knjižničnega gradiva
po sistemu UDK, jih odpeljali v čitalnico in domoznanski oddelek, kjer so učenci lahko videli faksimile Brižinskih spomenikov, Trubarjevega Katekizma,
Dalmatinove Bibilje, Kreljeve Otročje bibilije ... Sledil
je nabolj zanimiv del - predstavitev knjige pisateljice
Janje Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor, ki smo jo ob
prihodu v šolo v šolski knjižnici še skupaj brali. Učenci so ob branju uživali in se tako smejali, da bodo z
branjem zagotovo nadaljevali še doma, kar je cilj skupnega branja.
Mateja Karneža

Naravoslovni dan 9. razreda
V sredo, 25. 9. 2019, smo učenci 9. a imeli naravoslovni dan. V kemijski učilnici smo izvajali kemijske
poskuse. Ugotavljali smo, katere snovi so bazične, kisle
ali nevtralne. Ugotovili smo, da je zobna pasta bazična, kis je kisel in da je voda nevtralna. Po malici smo v
računalniški učilnici iskali informacije o pomembnih
znanstvenikih v naravoslovju, npr. Charlesu Darwinu,
Isaacu Newtonu, Nikoli Tesli in še mnogih drugih.
Učenci 9. a

Evropski šolski športni dan
V petek, 27. 9. 2019, so učenci tretjega VIO imeli
športni dan. Zjutraj so se peš odpravili v Selce. Vsi
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učenci so lahko poskusili streljati z zračno puško in se
preizkusili v kegljanju s kroglo na vrvici. To so omogočili člani društva upokojencev v Voličini. Prehodili
smo približno 6 km in naredili okoli 12.000 korakov.
Mija Marušič, 6. a

Dnevi dejavnosti v septembru
V sredo, 25. 9. 2019, smo se zjutraj zbrali v jedilnici. Vzeli smo malico in šli v razred. V razredu smo pojedli malico. Ko smo pojedli, smo šli na avtobusno postajo. Nato je prišel avtobus in smo se odpeljali v Sveto
Ano. Vozili smo se približno 20 minut. Ko smo prišli,
smo počakali gospo. Ko je prišla, smo odšli po učni
poti. Na poti smo si ogledovali rastline. Ko smo prišli
do konca, smo videli gospo Tino. Pekla je palačinke.
Potem smo odšli v prostor, ki je bil štiri metre pod
zemljo. Tam nam je gospa povedala resnično zgodbo o teti Zimi. Potem smo jedli palačinke in domače
jedi. Nato smo šli h gospodu Boštjanu. Izdelovali smo
piščalke. Nato sva s sošolcem odšla delat verižico in
zapestnico. Nisva mogla dokončati, ker smo odšli v
čebelnjak. Oblekel sem si zaščitno obleko. Imeli smo
učilnico na prostem. Učili smo se o čebelah. Potem
smo šli nazaj k ostalim in lahko sem dokončal zapestnico. Nato sem šel v labirint. Bil je zelo zabaven, saj
smo velikokrat padli. Nato smo šli nazaj v šolo. Imel
sem kosilo in odšel domov.
V četrtek, 26. 9. 2019, smo v šoli imeli delavnice.
Delavnice smo imeli učenci 4. a, 5. a in 5. b. Bil sem
v 6. skupini. V skupini nas je bilo osem. Prvi dve uri
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smo imeli folkloro. Delali smo s Teovim dedkom.
Zelo smo se imeli lepo. Na koncu sta Luka in Teo zaigrala na harmoniko. Zaigrala sta nam pesem Čebelar.
Potem smo odšli na malico. Jedli smo sendvič. Po malici smo odšli v čokoladno učilnico. Tam smo pletli iz
volne. Spletel sem si sedem kitk. Bilo je lepo.
Žiga Pintarič, 4. a

Tehniški dan

V četrtek smo imeli tehniški dan. V šolo so prišli stari starši. Razdelili smo se v različne skupine. Jaz
sem bila v drugi skupini. V skupini smo začeli s kvačkanjem. Tam nas je učiteljica Mojca naučila kvačkati. Nakvačkali smo si vsak svojo verižico. Potem smo
odšli na malico. Po malici smo odšli v drugo učilnico.
Tam nas je že čakala učiteljica Nataša. Z njo smo pekli palačinke. Ko smo končali, smo pospravili kuhinjo
in poskusili palačinke. Potem smo palačinke odnesli
v razrede. Druge skupine so prav tako počele veliko
zanimivih stvari. To je bil zanimiv in poučen dan.
Zoja Mlinarič, 4. a

Obisk čajnice
V sredo smo se odpravili v čajnico zeliščarke ge.
Danice Kolarič pri Sveti Ani. Oblečena je bila v lepa in
zanimiva oblačila. Predstavila nam je vrt z zdravilnimi rastlinami. Ena izmed njih je bila melisa. Povabila
nas je v njeno čajnico. Tam nam je povedala zgodbo
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kjer učenci spoznavajo kulturno in naravno dediščino, zelo pomembno, smo se tudi letos odločili, da
učenci 1. VIO obiščemo prireditev Trgatev 2019.
V soboto, 28. 9. 2019, smo se peš odpravili na Zavrh. Na poti smo opazovali naravo. Pozdravljali smo
svoje starše, babice in dedke, ki smo jih srečali na poti.
Ko smo prispeli na Zavrh, smo si ogledali kmečki muzej družine Kranvogel. Sadjarsko društvo Slovenske
gorice Lenart nam je prikazalo, kako so nekoč prešali
jabolka, tudi sami smo se preizkusili v tem delu. Bili
smo uspešni, jabolčnik pa odličen. Turistično društvo
Rudolf Maister Vojanov Zavrh nam je pripravilo pravljično uro in ogled posnetka o Katici in Maistru. Z
gospodom Stankom smo se odpravili tudi v muzej, ki
je posvečen Maistru. Poigrali smo se na napihljivem
gradu ter se na koncu čudovitega dne s turističnim
vlakcem peljali na kratek izlet po Zavrhu do Voličine.
1. VIO

TRGATEV ZAVRH 2019

o teti Zimi. Potem smo imeli različne delavnice. Izdelovali smo piščalke in ogrlice. Ogledali smo si tudi
čebelnjak in spoznali delo čebelarja. Okrepčali smo se
z domačim čajem in jedli palačinke z meliso. Preden
smo se z avtobusom odpravili nazaj v šolo, smo hodili
in tekali še po travnatem labirintu. Upam, da še obisk
kdaj ponovimo.
Eva Ornik, 4. a

Čajnica pri Sveti Ani
25. 9. 2019 smo se zjutraj odpravili na avtobusno
postajo. Odšli smo na avtobus, zlate barve. Peljali smo
se približno pol ure. Ko smo izstopili iz avtobusa, je
bilo zelo zanimivo. Zagledali smo moža in gospa je
bila zelo zanimivo oblečena. Prvo smo si ogledali
zelišča. Nato smo odšli v prostor, ki je bil skrit pod
zemljo. Jedli smo zdravo malico in še palačinke z meliso. Pili smo zdrav domač čaj. Nekateri smo odšli v
čebelnjak. Imeli smo oblačila, da nas ne bi pičile čebele. Nato smo si punce naredile nakit iz perlic in listov.
Fantje so delali piščalke iz bezgovih vej. Tudi punce
smo lahko delale piščalke. Nazadnje smo lahko tudi
tekali po labirintu. Morali smo se posloviti. Avtobus
nas je odpeljal nazaj v šolo.
Lina Sekol, 4. a

Trgatev Zavrh 2019

NA ZAVRHU SMO POSLUŠALI PRAVLJICO.
BILA JE ZANIMIVA. PELJALI SMO SE Z VLAKCOM. DRUŽILI SMO SE Z DRUGIM IN TRETJIM
RAZREDOM. SKAKALI SMO NA NAPIHLJIVEM
GRADU. Z LESENO PALICO SMO TOLKLI JABOLKA IN PILI JABOLČNI SOK.
NISSA KRAPEŽ 1. A

Ker je sodelovanje med šolo in dogodki v kraju,
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My school day
anymore. She will start studying soon. She is eighteen
years old. She likes to play with our cat and dog.
My name is Enej Kramberger. I’m 12 years old
and I live in Voličina. I go to primary school Voličina.
I’m in class 7A. My favourite subject is PE. I don’t like
Maths and Slovene. I walk to school. School starts at
half past eight and finishes at ten to one. After school
I go home and I do my homework. At four o’clock I
go on training to Ptuj. In the evening I watch TV or
play video games with my friends. At ten o’clock I go
to sleep.
My name’s Alex Fekonja. I’m twelve years old and
I live in Voličina. I go to OŠ Voličina. I’m in class 7A.
My favourite subjects are Geography and Slovene. I
don’t like Maths. I walk to school. I leave home at 7.15
a.m. School starts at 7.40 a.m. and finishes at 1.50 p.m.
or 2.00 p.m. I go home and I do my homework. In the
evening I watch TV or go on the Internet. On Mondays, Tuesdays and Thursdays I have training. On Tuesdays I have »Male sive celice«. I’ve got a brother. His
name’s Teo. He goes to the same school as me. He’s
only eight years old. He walks to school. He starts
school at 8.30 a.m. and finishes at 1.50 p.m.
I’m Aljaž and my surname is Vodan. I go to primary school Voličina in class 7A. My favourite subject
is PE. I don’t like Maths. My dad drives me to school.
School starts at half past eight. After school I go home
by bus. Then I do my homework and study. Then I
play video games with my friends.
My name is Angelika. I’m eleven years old. I go
to OŠ Voličina. I’m in class 7. My favourite subject is
PE. I don’t like Maths. My mum drives me to school
at seven o’clock every morning. School starts at half
past nine and finishes at one o’clock. After school, I go
home and do my homework. In the evening I watch
TV. On Wednesdays and Fridays, I don’t go home at
one o’clock. I play table tennis at school. I like sports.
My favourite sport is football. I’ve got one brother. He
is in class 8A. He is thirteen years old. He plays basketball.
My name is Matic Družovič. I am eleven years old
and I live in Nadbišec. I go to OŠ Voličina. I am in
class 7.a. My favourite subject is PE. I don´t like Maths
and Art and Desing. I usually take the bus to school,
but sometimes my mother takes me to school. School
starts at half past eight and finishes at two o’clock. After school I go home by bus. When I come home I
do my homework. In the evening I play computer games. I practise the accordion, too. On Mondays after
school I have an accordion lesson. I have got a sister.
Her name is Ana. She doesn´t go to primary school
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My name is Luka Poš Šuman. I’m 12 years old and
I live in Selce. I go to OŠ Voličina. I’m in class 7A.
My favourite object are Maths and History. I don’t
like Geography and Slovene. My mother drives me
and my sister to school at 7:15 a.m. School for me sometimes starts at 7:40 and sometimes at 8:30. I end
school at 12.50. When I come home I do my homework and play video games. My sister Lina goes to
kindergarden. She goes to kindergarden with me and
my mother. Lina comes home at 2.30 p.m. After kindergarden she plays with me.
My name is Nika Vnučec Hlupić. I’m twelve years
old and I live in Voličina. I go to OŠ Voličina. I’m in
class 7. a. My favourite subjects are PE and History.
I don’t like Maths. I walk to school with my friends.
School starts at half past eight to one o’clock. After
school I go home and I do my homework. In the evening I watch TV or play with my friends. On Fridays
I don’t go home at one o’clock. I have sport at school.
I have got a brother. His name is Julijan. He doesn’t
go to school because he is too young for school. He is
two years old.
My name’s Valentina Pukšič. I’m twelve years
old and I Iive in Šetarova. I go to OŠ Voličina. I’m in
class 7a. My favourite subjects are PE and Tehnology. I don’t like English and Maths. Mum drives me to
school. School starts at half past eight and finishes at
one o’clock. I go home and I do my homework after
school. In the evening I go on the internet.
On Saturday mornings, I go to the market with
my mum or dad. When we get home, I play with my
friends and my dog Ruby. I’m very good at hoverboarding. I haven’t got a brother or a sister.
My name is Zoja Lorber. I am 12 years old and I
live in Voličina. I go to primary school Voličina. I am
in class 7A. My favourite subject is Art and design. I
don’t like History and Geography. I go to school with
my friends. School starts at 8.25 a.m. and finishes at
12.50 p.m. After school I go home and do my homework. In the evenings I watch TV or go on the inter-
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net. At the weekend l do sport. On Saturdays l go to
art school.

play football. On Saturdays afternoon I have football
matches.

I’m Amadej Ploj. I’m twelve years old and I’m in
class 7A. I live in Voličina and I go to school OŠ Voličina. My favourite subject is PE. I don’t like Maths.
I walk to school. We play football on the playground.
School starts at half past eight and finishes at ten to
one. After school I go home and I do my homework.
In the afternoon I go to a football training. On Thursdays I don’t go home at ten to one, I have PE and we

My name is Aljaž Sužnik. I’m twelve years old and
I live in Zavrh. I go to OŠ Voličina. I’m in class 7. a.
My favorite subjet is PE. I don’t like Slovene. I take
the bus to school. School starts at half past eight and
finishes at ten to one. After school I do my homework
and I have trainings. In the evenings I watch TV or go
on the internet.

MED POČITNICAMI

MED POČITNICAMI SEM RAD SPAL. IGRAL
SEM SE S PRIJATELJI. DOBIL SEM NOVO KOLO.
VELIKO SEM KOLESARIL. V JULIJU SEM BIL NA
MORJU. SKAKAL SEM V MORJE. V AVGUSTU
SEM BIL NA VRŠIČU. BILO JE ZELO LEPO. POČITNICE SO HITRO MINILE.
VITO BALAJ, 2. A

MED POČITNICAMI SEM ŠEL S TETO LARISO
NA MORJE. Z MOJO MAMO SMO ODŠLI NA DOPUST V TERME ČATEŽ. ZADNJE DNI POČITNIC
PA SEM PREŽIVEL Z MOJIM ATIJEM. ODPELJAL
NAS JE NA IZLET. OGLEDALI SMO SI STOLP IN
GRAD. MED POČITNICAMI SEM VELIKO KOLESARIL, PLAVAL IN SE IGRAL. POMAGAL SEM
TUDI BABICI PRI SPRAVLJANJU DRV IN KORUZE.
TIAN ŽNIDARIČ, 2. A
MED POLETNIMI POČITNICAMI SEM SE
ZELO ZABAVAL. DOMA SMO SE Z DRUŽINO
HLADILI V BAZENU. TO LETO SEM SE NAUČIL
DOBRO PLAVATI. VŠEČ MI JE BILO, KER ME JE
ATI NAUČIL ŠE RIBOLOVA. BIL SEM TUDI PRI
BABICI V RUŠAH. ATIJU IN MAMICI SEM POMAGAL PRI HIŠNIH OPRAVILIH. RAD DELAM
Z LESOM.
ŽAN HOMEC, 2. A

NA MORJE SMO ŠLI NA HRVAŠKO. NAŠ HOTEL JE IMEL BAZEN S TOBOGANOM. KOPALA
SEM SE V MORJU, NAJRAJE PA V BAZENU. NA
MORJU SEM NAŠLA VELIKO ŠKOLJK. VSAK VEČER SMO ŠLI NA SLADOLED. NA MORJU SMO
SREČALI PRIJATELJE. VIDELA SEM VELIKE
LADJE IN ČOLNE. ZA BABICO IN DEDKA SMO
KUPILI SPOMINKE. POČITNICE NA MORJU SO
SE PREHITRO KONČALE.
TINKARA KOCBEK, 2. A

Morski pes in 7 slončkov

MED POČITNICAMI SMO BILI NA MORJU.
NAŠLA SEM ŠKOLJKE. IGRALA SEM SE S SESTRICO. VELIKO SEM PLAVALA V VODI. VIDELA
SEM VELIKO RIBIC. SPALI SMO V ŠOTORU. ZA
IGRANJE MI JE ATI KUPIL FOTOAPARAT. DOMA
SMO POSPRAVLJALI MOJO SOBO.
PENELOPE PAVLIN, 2. A

Nekoč je živelo 7 slončkov. Njihova mama je šla
na sejem. Ko so se šli kopat, je morski pes napadel
srednjega slončka. Mama jim je rekla, naj pazijo. Ko je
mama šla drugič na sejem, so se spet šli kopat. Morski
pes je objel vse slončke in postali so najboljši prijatelji.
Ko je mama prišla domov, se je zaljubila v morskega
psa in on v njo. Postali so najlepša družina.
Ian Škamlec, 4. a

Nika Vnučec Hlupić, 7. a

Neja Ornik, 6. b
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Mavrice
Poletje se je končalo in že je na vrata potrkal mesec
september, ko se učenci vrnejo nazaj v šolske klopi,
predšolski otroci pa v igralnice. Otroški smeh, veselje
in razigranost so zapolnili prazen hodnik in prostore
v vrtcu v Selcah, v skupini Mavrice, kot se od letošnjega šolskega leta imenujemo.
Skupino obiskuje devetnajst otrok, starih od dveh
do šest let. V prvem mesecu smo spoznavali drug drugega, usvajali dnevno rutino in se navajali na življenje
v vrtcu, ki je pisano, prav tako kot je pisana mavrica.
Veliko smo prepevali in deklamirali, saj sta za nami že
dva nastopa, slikali s čopiči, risali, praznovali rojstne
dneve, plesali, se igrali socialne igre in kuhali čežano.

Nastopali smo tudi pred mikrofonom, saj nas je obiskala novinarka, gospa Romana, iz Radia Slovenske
Gorice. Povedali smo ji veliko zanimivega in ji zapeli.
Lepi dnevi v tem prvem mesecu so nam omogočali, da smo veliko časa preživeli na igrišču, igralih ali
pa se odpravili na sprehod.
Verjamemo, da bomo tudi v prihajajočih mesecih
tako pisani, vedoželjni, igrivi, nasmejani in srečni.
Vsak dan znova in znova se bomo učili življenja.
Zato tudi tebi, ki bereš naš članek, želimo, da se
zavedaš, da za vsakim dežjem posije sonce. In včasih
lahko opaziš tudi mavrico – potrebno je le dvigniti
glavo in odpreti oči.

Pa še misel za konec:
»Ne moremo reči, da gledamo mavrico, če gledamo samo eno barvo.«
Tako je tudi z otrokom. Ne moremo ga učiti življenja, če opazujemo le del njega. Otrok je mavrica v celoti.
Otroci iz skupine Mavrice z vzgojiteljicami
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LEŠNIK & ZEMLJIČ d.o.o.
Turistična agencija LEZE
Mariborska cesta 16
2235 Sv. Trojica

Več znanja z vadnicami

znam za več

lesnik-zemljic@leze.si
www.leze.si
tel.: 02 720 55 48
GSM: 030 300 138

Živinoreja, poljedelstvo Lenart d.o.o.
Šetarova 21, 2230 Lenart

Več znanja z
interaktivnimi
vadnicami.

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart
Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

www.znamzavec.si | 080 19 22

DN191178-Oglas Šolarček-ZZV.indd 1

e-mail: info@bernjak.si
Splet: www.bernjak.si
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GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO
DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart
tel.: 041 650 488, 031 650 488

www.plinarna-maribor.si

Stevan Babič
d.o.o.

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

SLIKOPLESKARSTVO IN SPLOŠNA GRADBENA DELA

KLJUČAVNIČARSTVO

Branko Goričan s. p.
Placar 11 b
2253 Destrnik

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

Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7
2230 Lenart

servis@mursec.eu
www.servis-mursec.si
Tel.: 041 687 765
Tel.: 041 547 189
Faks: 02 729 26 67

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

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814

www.letra.si

tel.: 02 761 00 34
GSM: 041 688 317
branko.gorican@siol.net

www.mizarstvo-rajsp.si

Galerija

trgovine

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

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

Nejc Ozmec, 5. b

Gaja Homec, 8. b

Sara Rojs, 9. a

Lucia Kmetič, 5. a

Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu, razen julija in avgusta, ko so počitnice. V šolskem letu izide 10 številk. Prva številka Šolarčka je izšla
decembra 1998. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oz. šolo, vsi zaposleni in upokojeni delavci šole, častni občani
Občine Lenart, vsi sponzorji, ustanoviteljica šole – Občina Lenart, ZRSŠ OE Maribor in MIZŠ. V imenu učencev in učiteljev se iskreno ter od srca
zahvaljujemo vsem staršem donatorjem in sponzorjem, ki sodelujete v zelo uspešni in pomembni zgodbi izdajanja šolskega glasila Šolarček. OŠ
Voličina ima v začetku šolskega leta 2019/20 vpisanih 234 učencev v 12 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Organizirane imamo 4
skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 65 ur na teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 81 otrok, ki so razporejeni v 5 skupin.
Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Alex Fekonja, Maša Čuček, Neja Hadžiselimović, Klara Herga, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva Dokl (Vesna Denjo), računalniška postavitev: Dani Sajtl.
Vsi zaposleni na OŠ Voličina se bomo tudi v tem šolskem letu trudili, da se bodo otroci v vrtcu in učenci v šoli prijetno počutili in da bodo dejavnosti
ter pouk potekali kakovostno. Ravnatelj mag. Anton Goznik.

