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Sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost

V četrtek, 10. 10. 2019, je bil za prvošolčke naše šole prav poseben dan, saj so prav na ta dan, bili sprejeti 
v skupnost OŠ Voličina. Prav tako smo se eno uro mi, devetošolci, družili z njimi. Pripravili smo kratek 
program – mi za njih in oni za nas. Izbrali so si vsak svojega »varuha«, devetošolca, ki jim bo stal ob strani 
na tem začetku, ki pa je kot vsak drug začetek težak. Skupaj smo zaplesali, se posladkali in se bolje spoznali. 
Povedali smo jim tudi, da bomo veseli vsakega pozdrava in objema. Vsi skupaj pa vam, dragim našim varo-
vancem, želimo lep začetek na novi življenjski poti.

Neja Hadžiselimović, 9. a

Glasilo OŠ Voličina, ISSN C505-0820

OŠ Voličina, Spodnja Voličina 82, 2232 Voličina, tel.: (02) 729 57 50
e-pošta: info@os-volicina.si, spletna stran: www.os-volicina.si

Iz vsebine

Šolsko leto 2019/20



Frizerski
Studio

Dušan Lorbek s.p.
Sp. Voličina 81, 2232 Voličina

Tel.: 041 533 400

MARIBORSKI
VODOVOD

JAVNO PODJETJE D.D.

Igor Alatič s. p.
GSM: 041 375 859
e-mail: igor.alatic@gmail.com

OZVOČEVANJE PRIREDITEV

Vrtnar d.o.o.
Vrtnarija in cvetličarna Golob
Trnovska vas 38 B
2254 Trnovska vas

GSM: 031 415 946
E-mail: golob.branko@siol.net
Splet: www.vrtnardoo.si

Alenka Škamlec s.p.
GSM: 031 321 207

BAR ORNIK

Selce 72, 2232 Voličina
Alenka Škamlec s.p., GSM: 031 321 207

Šetarova 6, 2230 Lenart, tel.: 051 350 608

več vrst kruha, potice, keksi, mesni izdelki, goveje in svinjsko meso

KURNIK TRANSPORT d.o.o.

Industrijska ulica 42, 2230 Lenart
tel.: 02 720 80 80, fax: 02 720 80 21

E-mail: info@kurnik-transport.si
www.kurnik-transport.si

tel.: +386 (0)2 729 09 30
fax: +386 (0)2 729 09 31

GSM: 031 346 668
e-pošta: klasmetal@siol.net

splet: www.klasmetal.si
SI: 57087822

Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje
Spodnja Voličina 88 a, 2232 Voličina

SLOVENIJA

tel.: 02 729 15 60
fax: 02 729 15 71

GSM: 041 722 024
www.lipa-lenart.si

ptz-lipa.lenart@siol.net

Kraigherjeva ulica 19 b
2230 Lenart

Izvajanje gradbenih, inštalacijskih
in zaključnih del v gradbeništvu,

trgovina na debelo

NI ST TS VOO

G



stran 3

25. oktober 2019

ŠOLA V NARAVI

BILI SMO V SEČI. PRVI DAN SMO SE ŠLI KO-
PAT. PO KOPANJU NAM JE UČITELJICA POKA-
ZALA SOBO IN DALA KLJUČ. POVEDALA JE 
TUDI, KDO BO DEŽUREN ZA ZAJTRK, KOSILO 
IN VEČERJO. NASLEDNJI DAN SMO SI OGLE-
DALI FORMA VIVO. IZ KAMNOV SMO KLESA-
LI KIPE. TRETJI DAN SMO POSKUŠALI OLJČNO 
OLJE. ČETRTI DAN SMO SE PELJALI Z LADJICO. 
ZVEČER SMO IMELI KINO. PETI DAN SMO SI 
OGLEDALI VRT KAKTUSOV. VSAK DAN SMO 
PLAVALI.

BENJAMIN FERK, 2. A

BILI SMO V SEČI. TJA SMO SE PELJALI Z AV-
TOBUSOM. IMELI SMO SVOJE KLJUČE. IMELI 
SMO PLAVALNI TEČAJ IN SPOZNAVANJE OKO-
LJA. SPOZNAVALI SMO SOLINE. PELJALI SMO 
SE Z LADJICO. V PIRANU SMO ŠLI NA SLADO-
LED.BILI SMO V AKVARIJU. OBISKALI SMO VRT 
KAKTUSOV. IZDELALI SMO SI VERIŽICO. TAM 
SMO SE IMELI LEPO.

NIKA ČUČEK, 2. A

AVTOBUS NAS JE PRIPELJAL V SEČO. VSI 
SMO DOBILI SVOJE SOBE IN KLJUČE. MORALI 
SMO PREOBLEČI ODEJE. NATO SMO IMELI KO-
SILO. REDITELJA STA PRINESLA JUHO. KO SMO 
POJEDLI KOSILO, SMO IMELI PLAVANJE. UČITE-
LJI SO NAS TESTIRALI. PO PLAVANJU SMO IME-
LI SPOZNAVANJE OKOLJA. SPOZNAVALI SMO 
SOL IN SOLINE. NASLEDNJI DAN, PO ZAJTRKU, 
SMO ŠLI PONOVNO PLAVAT. UČITELJI SO NAS 

RAZDELILI V SKUPINE. BILA SEM V SKUPINI 
MORSKE ZVEZDE. LEPO JE BILO.

LIZA STERGAR, 2. A

ŠLI SMO V SEČO. VSAK DAN SMO PLAVALI. 
PO PLAVANJU SMO TAKOJ IMELI SPOZNAVA-
NJE OKOLJA. EN DAN SMO SI PEKLI SARDELI-
CE. ZADNJI VEČER SMO IMELI KINO. VOZILI 
SMO SE TUDI Z LADJO SOLINARKO. NA LADJI 
NAM JE UČITELJICA LILI POKAZALA, KAKŠNE 
SO MORSKE ŽIVALI. POKAZALA NAM JE NJIHO-
VE ZOBE. OBISKALI SMO AKVARIJ, VIDELA SEM 
MALE MORSKE PSE. PRVIČ SEM ČISTILA SAR-
DELICE IN POSKUSILA OLJČNO OLJE.

KLARA SUŽNIK, 2. A

BILI SMO V SEČI.TAM JE BILO ZABAVNO. 
VSAK DAN SMO DVAKRAT PLAVALI. NAŠI SOBI 
JE BILO IME ŠIROKO. V HIŠKI JE BILO »FAJN«. 
JAZ SEM BIL DEŽUREN ZA ZAJTRK. V UČILNICI 
SMO IMELI KINO.ČISTILI SMO SARDELE IN JIH 
SAMI SPEKLI. V VRTU KAKTUSOV JE BILO VE-
LIKO RAZLIČNIH KAKTUSOV. PELJALI SMO SE 
Z LADJICO. IMEL SEM SE LEPO.

JAŠA VRČKO, 2. A

BILI SMO V SEČI. IMELI SMO PLAVALNI TE-
ČAJ. PRVI DAN SEM VIDEL DVE LETALI. V BLI-
ŽINI JE BILO LETALIŠČE. V VRTU KAKTUSOV JE 
BILO ZABAVNO. TAM SEM SI KUPIL DVA KAK-
TUSA. NAJBOLJ ZABAVNO JE BILO, KO SMO DE-
LALI VERIŽICE. TUDI NA TARTINIJEVEM TRGU 
JE BILO LEPO. PA DA NE POZABIM, TUDI NA 
LADJI SOLINARKI JE BILO LEPO. OBISKALI SMO 
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TUDI POKOPALIŠČE ŠKOLJK. POSKUSILI SMO 
OLJČNO OLJE.

PABLO KAPUN, 2. A

BILI SMO V PLAVALNI ŠOLI V NARAVI. VSAK 
DAN SMO SE KOPALI. POTEM PA SMO IMELI 
SPOZNAVANJE OKOLJA. EN DAN SMO PEKLI 
RIBE. DELALI SMO TUDI VERIŽICE. BILI SMO V 
AKVARIJU. MISLIM, DA VAS ZANIMA, KAJ SMO 
VIDELI. VIDELI SMO VELIKO MORSKIH ŽIVALI, 
KOT JE MORSKA ZVEZDA, RIBE, RAK, KOZICA. 
LAHKO BI ŠE IN ŠE NAŠTEVALA, KAJ SMO DE-
LALI.

ZOJA POTOČNIK, 2. A

BILI SMO V SEČI. VIDEL SEM LETALA, KER JE 
V BLIŽINI LETALIŠČE. PELJALI SMO SE Z LAD-
JICO SOLINARKO. OBISKALI SMO AKVARIJ. V 
PIRANU SMO ŠLI NA SLADOLED. BIL JE ZELO 
DOBER. VIDELI SMO TARTINIJEV KIP. BILI SMO 
V VRTU KAKTUSOV. SO ZELO LEPI. JAZ SEM SI 
KUPIL ENEGA. NAJBOLJŠE PA JE BILO PLAVA-
NJE. IMELI SMO SE SUPER.

PASKAL ROJKO, 2. A

V SEČI JE BILO LEPO. SPOZNAVALI SMO SOL 
IN SOLINE TER GLEDALI FILM. JEDLI SMO PEČE-
NE RIBE. PELJALI SMO SE Z LADJICO. V AKVARI-
JU SMO VIDELI RAZLIČNE RIBE IN MORSKEGA 
KONJIČKA. NA OBALI SMO NAŠLI MORSKEGA 
RAKA IN RAZLIČNE ŠKOLJKE. POSLUŠALI SMO 
OGLAŠANJE KITA. ZADNJI DAN SMO SI KUPILI 
KAKTUS. IMELI SMO SE LEPO.

TINKARA KOCBEK, 2. A

NAJBOLJŠE JE BILO, KO SMO PLAVALI. ČI-
STILI SMO RIBE IN GLEDALI FILM KEKEC. BILI 
SMO NA SOLINARKI. DELALI SMO VERIŽICE IN 
LIZALI SLADOLED. BILI SMO V PIRANU. ISKALI 
SMO ŠKOLJKE IN NAŠLI RAKA. POSKUŠALI SMO 
RAZLIČNE VRSTE SOLI. ŠLI SMO V VRT KAKTU-
SOV. DEŽURNA SEM BILA PRI ZAJTRKU.

NEŽA FRAS, 2. A

PRIŠLI SMO V ŠOLO V NARAVI. POTEM SMO 
SE NAMESTILI V SOBE. OBLEKLI SMO SE V KO-
PALKE IN SE ZBRALI PRED JEDILNICO. ODŠLI 
SMO V BAZEN. TAM SO NAS TESTIRALI. PO 
PLAVANJU SMO IMELI SPOZNAVANJE OKOLJA. 
ZVEČER NAM JE UČITELJICA PRIŠLA BRAT PRA-
VLJICO. NASLEDNJI DAN SMO SE UREDILI IN 
ŠLI NA ZAJTRK. HRANA JE BILA OKUSNA. VSI 
DNEVI SO BILI ZABAVNI. ZANJI DAN SO NAS 
SPET TESTIRALI. ŠLO NAM JE DOBRO, KER SMO 
SE VSAK DAN UČILI PLAVATI.

EVA DAKS, 2. A

Orientacijski tek in podnebna 
solidarnost

V torek, 8. 10. 2019, smo učenci drugega in tretje-
ga VIO v okviru športnega dne tekli za otroke na Ma-
dagaskarju. Na začetku smo si ogledali film o Pedru 
Opeki, ki je pomagal ljudem na Madagaskarju. Nato 
smo se zbrali na igrišču in se razporedili v skupine s 
šestimi člani, tako da je bil iz vsakega razreda en uče-
nec. Med orientacijo smo morali uporabljati telefone, 
s katerimi smo skenirali kodo, ki nam je razkrila na-
vodilo za nadaljevanje naše poti do naslednje kontrol-
ne točke. Vsak učenec je pretek približno 3,5 km, vsi 
skupaj pa kar okoli 560 km.

Mija Marušič, 6. a

Orientacijski tek
 

V okviru športnega dne, ki je bil v torek, 8. 10. 
2019, smo prvič izvedli orientacijski tek s pomočjo 
QR kod. Učenci so bili razdeljeni v mešane ekipe od 
4. do 9. razreda. Ekipa je štela največ šest članov. Po-
lovica ekip je bila rdečih, polovica pa zelenih. Ekipe 
so med seboj tekmovale le znotraj »svoje« barve. Cilj 
teka je bil s pomočjo karte in skeniranja QR kod čim-
prej priti do cilja. Učenci so morali med tekom pra-
vilno odgovoriti na vprašanja, ki so se skrivala pod 
QR kodami, da so dobili nadaljnje navodilo za pot oz. 
naslednjo kontrolno točko. Na cilj so morali prinesti 
kartonček, na katerega so prepisali pet znakov za njih 
določenih kontrolnih točk. Učenci so medsebojno so-
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delovali, si pomagali, se spodbujali in tudi tekmovali. 
Vsaka skupina je pretekla minimalno 3,5 km. Med 
rdečimi je zmagala ekipa št. 15 (Matic Marin, Timotej 
Kocbek, Jure Sirk, Luka Poš Šuman, Lucija Mesarec), 
med zelenimi pa ekipa št. 14 (Mark Manasijevič, Nino 
Knezar, Ariana Pivec, Amadej Ploj, Rebeka Patekar, 
Aleš Malek). Vsem ekipam čestitam.

Petra Cvikl Marušič

Lutkovna predstava Petelinček
 

V začetku oktobra praznujemo teden otroka. V 
1. VIO smo se učiteljice odločile, da našim učencem 
popestrimo pouk. V ponedeljek, 7. 10. 2019, sta nas 
obiskali lutkarici Marjetka in Irena. Za nas sta pri-
pravili lutkovno predstavo z naslovom Petelinček. V 
predstavi smo spoznali kokošjo družino, ki ima po-
dobne težave kot naše družine. Ob določenih prizorih 
smo v petelinčku prepoznali tudi sebe. Ker Marjetka, 
učiteljica na OŠ Lenart, in Irena, upokojena učiteljica, 
zelo dobro poznata otroke te starosti, sta poskrbeli za 
navihane pripetljaje, smeh in glasbo. Obiskovalkama 
se zahvaljujemo za predstavo in njun obisk.

Simona Čuček

Sobotna šola na OŠ Voličina
 

V soboto, 19. oktobra 2019, se je na naši šoli v 
okviru obogatitvenega programa odvijala sobotna 

šola za nadarjene učence, na katero so bili vabljeni 
tudi učenci okoliških šol. Učitelji so za učence pri-
pravili pet delavnic, in sicer escape room, piksilacija, 
sproščeno dramsko ustvarjanje, mandale in tangrami 
ter origami. Delavnic se je udeležilo 27 učencev, od 
tega 6 učencev iz okoliških šol (OŠ Sveta Ana in OŠ 
Sveta Trojica). Obogatitvena dejavnost, kot je sobotna 
šola, omogoča učenje in druženje v manj formalnem 
učnem okolju, večjo izbirnost in samostojnost učenca, 
združevanje učencev v bolj homogene skupine glede 
na sposobnosti in interese, širjenje interesov, pogla-
bljanje znanj ipd.

Katja Majhenič

Ogled poti 10-dnevne vojne v 
Sloveniji

V petek, 11. 10. 2019, smo se Maša Čuček, Klara 
Herga, Katarina Munda, Žiga Pulko, Marko Sernec in 
Blaž Seko, učenci 9. a, odpravili na ogled poti 10-dnev-
ne vojne v Sloveniji. Najprej smo se odpravili v Pekre 
in si ogledali zbirališče tedanjih vojakov v slovenski 
vojski. Spremljali smo dogodke iz poučnega filma, ki 
je prikazoval pretekle pripetljaje. Polni novega znanja 
smo se nato odpravili v Vojašnico generala Maistra, 
kjer smo videli današnja pa tudi zgodovinska orožja 
in prevozna sredstva. Predstavili so nam, kako pote-
kajo vojaške vaje in katera orožja uporabljajo.

Maša Čuček in Klara Herga, 9. a
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PIKAPOLONICA BREZ PIK

TAM DALEČ JE ŽIVELA PIKAPOLONICA. A 
TO NI BILA NAVADNA PIKAPOLONICA. BILA 
JE BREZ PIK. VSI SO SE NORČEVALI IZ NJE, 
CELO LJUDEM NI BILA VŠEČ. NEKEGA DNE 
SE JE SPREHAJALA PO PIKAPOKA MESTU. NA-
ENKRAT JE NAŠLA KOVANEC. POMISLILA JE, S 
TEM KOVANCEM SI BOM KUPILA PIKE. ŠLA JE 
NA MESTNI TRG. A KAJ, KO NI BILO TRŽNICE S 
PIKAMI. SEDLA JE IN ZAJOKALA. NENADOMA 
JE ZASLIŠALA ZVOK, KI JO JE VPRAŠAL, ZAKAJ 
JOČE. POVEDALA MU JE, DA NIMA PIK. DEJAL 
JE, DA JI LAHKO POMAGA ZDRAVNICA HANA. 
TAKOJ JE ŠLA TJA. ZDRAVNICA JI JE PREDPISA-
LA RAZGIBAVANJE. NASLEDNJI DAN SE JE ZA-
ČELA RAZGIBAVATI, PET MINUT PREVALOV, 
PET MINUT STOJE. IN NATO JE DOPILA PIKE. 
SEDAJ SO JO LJUDJE TUDI OBOŽEVALI IN IME-
LA JE PRIJATELJE.

LIZA STERGAR, 2. A

Moj hobi je nogomet 

Sem Jakob in predvčerajšnjim sem bil na nogome-
tni tekmi. Nogomet rad igram. Sem golman. 

Trening imamo trikrat na teden: v ponedeljek, sre-
do in petek. Po navadi imamo treninge v telovadnici. 
Če je vreme lepo, imamo petkov trening v Selcah, kjer 
je igrišče z umetno travo. Za treninge na igrišču po-
trebujem kopačke. Letos imam novega trenerja Alja-
ža. V naši ekipi sem najmlajši član. Moji soigralci so 
iz 4. in 5. razreda. Na treningu streljamo na gol in si 
podajamo žogo. Pri mojem hobiju se sprostim in uži-
vam. Letos tekmujemo v ligi, zato imam vsak vikend 
tekmo. Pred tekmo imam tremo, saj ne poznam na-
sprotnikov. Če na tekmi izgubimo, sem malo žalosten. 
Če zmagamo, sem vesel. Po tekmi streljamo »penale«. 
Kljub temu, da sem golman, imam močan strel. 

Zelo rad imam nogomet, zato svojega hobija ne bi 
rad zamenjal.

Jakob Murko, 3. a

Narobe pravljica

Nekega dne je mama pujsa svoje tri prašičke po-
slala v svet, da si postavijo hiške. Prvi prašiček je usta-
vil kmeta, ki je peljal bale. Prosil ga je, da mu da nekaj 
bal, da si sezida grad. Drugi prašiček je hodil po goz-
dni potki in srečal bobra. Prosil ga je, da mu podre 
nekaj dreves. Sestavil si je gozdno hiško. Tretji je hodil 
po travniku. Srečal je dobro vilo. Izpolnila mu je že-
ljo in mu postavila hiško iz zlata. K prvemu prašičku 
je prišel lev. Kihnil je in hiško odpihnil. Prvi prašiček 
je pobegnil k drugemu. Čez pet minut je bil lev pred 
vrati drugega prašička in mu odpihnil hiško. Prašič-

ka sta pobegnila k tretjemu prašičku. Tretji prašiček 
ju je vprašal, kaj se dogaja. Odgovorila sta, da ju lev 
hoče pojesti. Čez nekaj časa je prišel lev, pihal je in 
pihal, a hiške ni mogel odpihniti. Razmišljal je, kako 
bi prišel v hišo. Spomnil se je, da bi lahko prišel skozi 
dimnik. Prašički pa so v peči kuhali obaro. Ko je lev 
skočil v dimnik, je padel v lonec z obaro. Prašički so 
ga z obaro vred pojedli. In tako so srečno živeli do 
konca svojih dni.

Gal Šilec Vogrin, 4. a

Pujsek gradi hiško

Zdravo pujsek, kaj boš danes gradil?
Trdno hiško, da bom v njej lahko bil.
Me boš povabil k sebi?
Če me boš ti k tebi.

Prinesem kaj s seboj?
Seveda in to takoj.
Kje pa si doma?
Samo na levo tja.

Aljaž Fras, 5. a

Trgatev

V soboto smo pri dediju imeli trgatev. Takoj zjutraj 
smo se odpravili k njemu. Zraven sta prišla tudi moja 
botra in boter. Začeli smo pobirati grozdje. Vsake to-
liko časa smo imeli polno vedro. Grozdje smo pobirali 
več kot pol ure. Zadnji dve vrsti sem pobral sam. Ko 
smo končali, samo se najedli, ker je babica skuhala 
kosilo. Nato smo se odpravili domov. Ko smo prišli 
domov, smo opazili, da tudi sosedje pobirajo grozdje. 
Šli smo jim pomagat. Ko smo še pri njih končali, smo 
spet jedli. Na koncu pa smo še dobili gibanico. Bil je 
naporen dan, a zanimiv, imel sem se lepo.

Aljaž Fras, 5. a

Lia Lucia Kmetič, 5. a
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The importance of learning
languages

(26. September-European day of languages)

I think that we celebrate The European Day of 
Languages, because it is very important to know not 
just yours, but also other languages. 

My mum says that God has created people with 
different languages to stop them fighting all the time.

It is hard to learn other languages, you can’t learn 
them in one night, but if you work hard you can un-
derstand almost everything.

Primož Petko, 9. a

When we go to New York, I must speak English. I 
must speak English in shops, restaurants, hotels, ho-
spitals, because nobody speaks my language there.

Maša Čuček, 9. a

My family is travelling around Europe a lot and I 
noticed, that many people don't know English, so it 
is hard to communicate with them. When I get older, 
I want to learn even more languages, because I find 
them interesting. 

Manja Kurnik, 9. a

I come from Slovenia. I live near Lenart in a small 
village Voličina. Languages are very important today. 
In school, I learn Slovenian and English, but I also 
know a little German and Croatian.

Vanesa Živko, 9. a

The most important language to learn is English 
because nowadays everyone speaks it, but it is also 
good to know at least three languages, so you can spe-
ak to many people.

Naj Škerbot, 9. a

Languages are very important to us, since we know 
how to speak. We use them to talk to others, listen, 
read and write. They are everywhere. Even animals 
have their own language, but we don’t understand 
them well.

Learning languages in school is also very impor-
tant to us, because when we grow up, we will need 
them. Maybe we will move or work to other country. 
Maybe our job will include working with people from 
other countries. I find languages very important in 
my future.

Lucija Mesarec, 9. a

9. a se predstavi

»Rad igram nogomet in namizni tenis, rad gledam 
filme in poslušam glasbo, zelo rad spremljam ligo 
NFL.« Ambrož

»Rad igram košarko in se rad vozim s kolesom ter 
z veseljem pomagam prijateljem.« Blaž

»Rada poslušam glasbo in se družim s prijatelji.« 
Daša

»Rad gledam nogomet in moj najljubši klub je Ba-
yern.« Dennis

»Rada hodim na sprehode v naravo.« Hera
»Rad sem golman in uživam v poslušanju glasbe.« 

Jan
»Rad vozim kolo in igram nogomet. Udeležim se 

veliko tekmovanj in vedno upam na dobre rezultate.« 
Julijan

»Rada plešem hip hop in hodim k stezosledcem.« 
Katarina

»Rada berem, pišem, rišem.« Klara
»Rada imam živali, rada slikam in ustvarjam.« Lu-

cija
»Rada se ukvarjam z različnimi športi, rada ple-

šem in berem knjige.« Manja
»Rad imam delo z računalnikom, nimam pa rad 

športa.« Marko
»Rada pečem in poslušam glasbo.« Maša
»Rad gledam nogomet, rad spim in poslušam 

glasbo.« Naj
»Rada igram tenis in upam na dobre uvrstitve, 

uživam v poskušanju novih stvari ter v dobri hrani.« 
Neja

»Rad igram nogomet, se družim s prijatelji in jem 
dobro hrano.« Nejc

»Rad igram nogomet in košarko oz. katerikoli 
drug šport, nerad pa se učim!« Primož

»Rada treniram karate.« Sara
»Rada imam živali, rada se družim s prijatelji in z 

družino.« Saša
»Uživam, ko igram rokomet, v prostem času po-

slušam glasbo in treniram, sem vedno iskren.« Timi
»Rada imam živali, rada se družim s prijatelji.« 

Vanesa
»Moja strast je igranje iger na računalniku, nikoli 

nisem maral šole, uživam tudi v igranju nogometa s 
prijatelji.« Žan Aleksander

»Rad pomagam staršem in hodim z očetom na 
sprehode.« Žan

»Rad igram rokomet in pomagam sošolcem ter se 
rad vozim s kolesom.« Žiga

»Nerad se učim, najraje pa čas preživljam pri ded-
ku in babici.« Aleš

TUJ JEZIK / RAZRED ...
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INTERVJU

V oktobrski številki objavljamo intervju z dru-
štvom upokojencev v Voličini. V sodelovanju s pred-
sednikom društva, g. Stankom Kranvoglom, je na 
vprašanja odgovorila ga. Milena Štuklek.

Kako dolgo že deluje društvo?
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1975. Ob tej pri-

ložnosti je bil razviti prvi prapor, v letu 1976 pa so bila 
na skupščini Občine Lenart registrirana prva Pravila 
društva.

Ali nam lahko predstavite kratko zgodovino 
društva?

V začetku delovanja društva je bilo vpisanih 91 
članic in članov. Za pristnejšo in neposredno pove-
zavo med vedno večjim številom članic in članov je 
bilo izvoljenih deset poverjenic in poverjenikov za 
posamezna krajevna področja. Delovanje društva je 
do danes vodilo sedem predsednikov društva, danes 
uspešno vodi društvo osmi predsednik, gospod Stan-
ko Kranvogel. 

Prve prostore za svoje delovanje je društvo imelo v 
Lorberjevem skladišču v souporabi z KOZB in KORK. 
Sledile so selitve v staro šolo, nato v kulturni dom v 
Voličini, pa v kulturni dom v Selcih, dokler ni občina v 
Lenartu društvu predala v brezplačni najem prostore, 
v katerih je bila pošta in kjer društvo deluje še danes. 
Za primerjavo z današnjo modernizacijo delovanja 
ob računalnikih, tiskalnikih in fotokopirnih strojih je 
prav zanimiv podatek iz leta 1981, ki opisuje nakup 
pisalnega stroja, fotoaparata, albuma za fotografije, 
električne pečice in knjige Zakladi Slovenije. 

Društvo se je povezovalo s področnimi organiza-
cijami v duhu tedanjega časa. 

Med drugim se je v letu 1990 s protestnim pi-
smom pridružilo nasprotovanju nameravane ureditve 
odlagališča odpadkov na področju Hum Jablance, v 
letu 2003 je bila organizirana okrogla miza za osvetli-
tev pokojninske in zdravstvene reforme, udeležilo se 
je prve akcije Očistimo Slovenijo v letu 2010.

Sprva je društvo svojim članicam in članom omo-
gočalo ugodnejši nakup kurjave in ozimnice, kasneje 
pa so se pričele prednostno razvijati kulturne in re-
kreacijske dejavnosti ter družabna srečanja za članice 
in člane. 

Kdo so člani društva?
Članice in člani društva so 

upokojenke in upokojenci, pa 
tudi njihovi družinski člani in 
prijatelji, ki so pripravljeni pod-
preti delovanje društva. 

Koliko članov združujete v 
svojih vrstah?

Ob koncu leta 2018 je bilo 
v društvu 454 članic in članov. 
Število se iz leta v leto spremi-
nja, nekateri iz različnih upravi-

čenih razlogov izstopijo, novi se vključijo, od mnogih 
pa se žal tudi poslovimo. 

Katere delavnice organizirate?
Društvo organizira predavanja v povezavi s pro-

jektom Starejši za starejše o zdravem življenju v tem 
življenjskem obdobju, o reševanju težav povezanih z 
demenco, spoznavanju zdravilnih zelišč in njihovo 
uporabo. 

Članice in člani na predavanjih spoznavajo tudi 
novosti v prometu, saj je med nami veliko število ak-
tivnih starejših voznic in voznikov. 

Ali organizirate tudi kakšna tekmovanja?
Organiziramo tekmovanja, ki so povezana z re-

kreacijskimi sekcijami v društvu. V času praznovanja 
krajevnega praznika v Voličini organiziramo kegljanje 
s kroglo na vrvici, tekmovanje v igranju šaha. V tem 
času je tudi kolesarjenje po poteh krajevne skupnosti, 
ki pa nima tekmovalnega značaja. Vsako leto v me-
secu juniju strelska sekcija organizira tekmovanje za 
strelske ekipe Zgornjega Podravja. Zadnji dve leti je 
bilo to tekmovanje tudi izbirno tekmovanje za držav-
ne športne igre, ki jih pripravlja ZDU Slovenije.

Na katerih tekmovanjih sodelujete tudi sami?
Naše sekcije, in sicer strelska, kegljaška, šahovska 

in kartaška, sodelujejo na vseh tekmovanjih, ki jih pri-
rejajo društva v Zvezi društev upokojencev Slovenskih 
goric, strelska in kegljaška sekcija pa tekmujeta tudi v 
ostalih društvih Zgornje podravske regije. 

Katere sekcije imate v društvu?
V društvu aktivno delujejo naslednje sekcije: stre-

ljanje z zračno puško, kegljanje s kroglo na vrvici, ša-
hovska in kartaška sekcija, kolesarjenje, telovadba za 
ženske, izletništvo, letovanja, občasno pohodništvo. 
Najdaljše obdobje pripada strelski sekciji, ki je pričela 
z delovanjem v letu 1998 in je aktivna in zelo uspešna 
vse do danes.

Kako se društvo financira?
Največji dohodek društva so članarine njegovih 

članic in članov. Po prijavi na razpis, ki ga pripra-
vi Občina Lenart, društvo prejme nekaj dotacije na 
osnovi opravljenega dela v društvu, pred novim letom 
društvo pripravi koledar za naslednje leto in se raz-
veseli vsakega prostovoljnega prispevka, ki ga članice 
in člani po svojih zmožnostih darujejo ob prejemu 
koledarja. 

Ali menite, da je takšno 
društvo pomembno za krajev-
no skupnost?

Zagotovo so pomembne vse 
oblike sodelovanja in povezova-
nja s krajevno skupnostjo, Kra-
jevno organizacijo Rdečega kri-
ža, z OŠ Voličina, s Karitasom, z 
gasilci, z Lovskim društvom in s 
Športnim društvom. 

Izjemnega pomena je projekt 

Intervju z Društvom upokojencev Voličina
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8. a se predstavi

V našem razredu je 14 učencev, 8 deklet in 6 deč-
kov.

Sadik rad igra nogomet in izdeluje iz lesa.
Tijana dobro pleše hip hop, je dobra odbojkarica 

in zelo pozitivna ter pametna oseba.
Tino je zelo dober športnik in je največji komik v 

razredu.
Lara H. je voličinska brblja, ki lepo poje in ne zna 

plesati. Je zelo neposredna pri izražanju svojih misli in 
je na čase celo prijazna.

Ana je pametna punca, ki navija za NK Maribor in 
je predsednica razreda.

Lara L. dobro pleše hip hop in je super oseba.
Melisa je veseljak. S tem ni mišljeno, da je vesela, 

ampak da je glavna na veselicah. Je tudi dekle, ki vsa-
kemu rado priskoči na pomoč.

Rebeka dobro jaha konje. Včasih se ji ponesreči, 
ko so v bližini ovce, takrat se jih konj ustraši in pade 
z njega. Še dobro, da je vesela in zabavna punca in ji 
takšne nesreče ne pridejo do živega.

Klara je prava primabalerina, ki odlično opravlja 
tudi vse svoje druge obveznosti.

Jan dobro vrti bič. Rad ima naravo. Njegov narav-
ni sovražnik je šola.

Mihael je dober matematik. Njegov vzdevek je žel-
va.

Ambrož je zelo pameten in zabaven fant. Je zelo 
dober košarkar.

Lara Š. lepo riše in poje. Je naš razredni dobrovolj-
ček, izgubljen v svojem svetu.

Vitan ima rad kokos in špagete. Zanima ga širno 
vesolje, zato je prav nenavadno, da je večino časa kar 
doma.

To je naš 8. a, ki se poslavlja od svojega razrednika 
in mu sporoča, da ga rad ima. 

Učenci 8. a

8. b se predstavi

Mi smo učenci 8. b. Lansko šolsko leto nas je zapu-
stil en učenec, zato nas je sedaj samo 13. Smo najmanj 
številni razred na šoli. Vsi smo vedno nasmejani in 
veseli.

Neja je prijazna, tiha odličnjakinja.
Patricija je prijazna in ima rada živali.
Nika trenira hip hop in je vedno nasmejana.
Jean Michel zelo rad posluša glasbo in se zabava.
Žiga ima zelo rad tehniko, pri čemer je zelo na-

darjen.
Niklas vedno nasmeji cel razred.
Rok rad igra računalniške igre.
Matic rad igra nogomet.
Lana je prijazna in odlična v fiziki.
Tinkara je zelo dobra športnica.
Gaja trenira hip hop, igra flavto in je zelo prija-

zna.
Ema je zelo zabavna ter dobra v športu.
Piko je zelo dober pri nogometu. 

Učenci 8. b

RAZRED SE PREDSTAVI

Starejši za starejše. Izvajajo ga prostovoljke in prosto-
voljci društva. Obiskujejo občanke in občane starejše 
od 69 let, ki so s svojim podpisom pristali na to, da jih 
smejo obiskovati. Velikemu številu osamljenih so že 
pomagali s prevozi k zdravniku, pri nakupih v trgovi-
nah, celo pri vsakdanjih opravilih, vse v okviru svojih 
pristojnosti. Najbolj pomembno je to, da prostovoljke 
in prostovoljci ob svojih obiskih opazijo probleme in 
potrebe posameznikov in o njih obvestijo ustrezne 

institucije v občini. Društvo vsako leto v obliki de-
narnega prispevka sodeluje pri pogostitvi starejših v 
organizaciji Karitas in KORK.

Društvo svojim članicam in članom, torej svojim 
krajankam in krajanom, pripravlja družabna srečanja: 
silvestrovanja, piknike, obiskuje jih pred božično-no-
voletnimi prazniki na njihovih domovih, tudi v do-
movih za starejše.

Alex Fekonja, 7. a
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NAŠI NAJMLAJŠI

Dogodivščine v skupini Sončki

Sončki z vgojiteljicama

Snemanje za natečaj poskočna turneja

Gozdne dogodivščine

Reševalci na obisku Srečanje s policistom Pri gasilcih

Lutkovna predstava Simbioza gibanja s starimi starši



www.plinarna-maribor.si

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, 031 650 488

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.

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

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

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

e-mail: info@bernjak.si
Splet: www.bernjak.si

Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

      znam za več   
Več znanja z vadnicami Več znanja z 

interaktivnimi 
vadnicami.

www.znamzavec.si | 080 19 22
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Lucija Mesarec, 9. aLara Šrimpf, 8. a

Ambrož Vugrinec, 9. a Kiparski prostor, 5. b
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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, prepi-
sovanje 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.

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

REKLAME - TISKtrgovine

www.mizarstvo-rajsp.si

Agro zavarovalna agencija d.o.o.
Titova cesta 63, 2000 Maribor

tel.: 031 393 668, e-pošta: info@aza.si


