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Pikapolonica

Skupina Sončki je zaplesala na pesem Pika poka ter upala, da ji uspe osvojiti obisk Poskočnih muzi-
kantov in maskote Pikapolonice. Hvala vsem, ki ste tako pridno glasovali ter nam pomagali, da se nam je 
želja uresničila. Poskočna Dejan in Joži ter maskota Pikapolonica so rajali z otroki iz vrtca in šole. Iskrice v 
otroških očeh ter njihovi nasmejani obrazi so bili nepopisni. Tudi fotografiranja in deljenja avtogramov ni 
manjkalo. Bilo je čarobno in »poskočno«.
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Voščilo

Ob prehodu iz enega leta v drugega oz. iz starega 
v novo si s svojimi najdražjimi, znanci in prijatelji ter 
poslovnimi partnerji izrekamo mnogo dobrih želja. 
Običajno se ozremo nazaj in ugotavljamo, kaj vse nam 
je uspelo v letu, ki se izteka. Prav tako delamo načrte 
za prihodnost, kaj bomo v letu, ki je pred nami, nare-
dili, kaj želimo doseči, kaj bomo poskušali izboljšati 
in delati boljše kot v preteklosti. 

Vsem, ki na kakršen koli način sodelujete ali ste 
povezani z delovanjem vrtca in šole, se najlepše za-
hvaljujemo za korektno sodelovanje v letu, ki se kon-
čuje. V prihajajočem letu vam želimo, da se vam iz-
polni čim več želja, da ste zdravi, uspešni pri vašem 
delu, predvsem pa vam želimo notranjega miru in da 
med ljudi, ki vas obdajajo, prenašate pozitivno energi-
jo in misli ter ste zadovoljni sami s seboj.

Otroci, učenci in delavci OŠ Voličina 

Mednarodni dan strpnosti
 

16. november je UNESCO razglasil za Mednaro-
dni dan strpnosti z namenom ozaveščanja javnosti o 
nevarnostih nestrpnosti. Tema letošnjega projekta je 
Past upravičene nestrpnosti. Izobraževanje je najbolj 
učinkovit način za preprečevanje le-te. V izobraževal-
nem centru Eksena od leta 2015 izvajajo človekolju-

ben nepridobiten projekt promocije strpnosti v okvi-
ru katerega sodelujejo tudi učenci 1. VIO naše šole. 
Spoznavali so, kako sprejemati sebe, takšnega kot si. 
Po dejavnostih v razredu so pripravili skupno razsta-
vo v hodniku šole.

Učenci 1. VIO

Z močno voljo do cilja

V ponedeljek, 4. novembra 2019, smo v enoti vrtca 
Selce doživeli presenečenje. Z obiskom sta nas prese-
netila gospa Slavka in gospod Borut Sotlar, ki je v vr-
tec vstopil s temnimi očali in belo palico. Povedala sta, 
da prihajata iz Selnice ob Dravi in da sta zasledila, da 
je naš vrtec praznoval 50. rojstni dan. Ob tej priložno-
sti sta nas želela obdariti z lesenimi stoli, mizami ter 
didaktičnimi igračami. Gospod Borut nam je povedal 
svojo zgodbo. Pred šestimi leti je skoraj popolnoma 
oslepel zaradi hude bolezni. Bolezni se ni vdal, temveč 
se je odločil, da bo kljub življenju »v temi« ustvarjal. 
Delo z lesom je zanj posebna terapija. Predal nam je 
pomembno sporočilo, da z močno voljo noben cilj ni 
nedosegljiv. Vse, kar sta nam podarila, je izdelal sam. 
Obdarila sta že 44. vrtcev po Sloveniji. Obiska in daril 
smo bili zelo veseli in otroci jih že z veseljem upora-
bljajo. Za zahvalo so jima otroci prepevali, na koncu 
pa smo vsi skupaj zapeli pesem Ko si srečen. Ta dan je 
bil srečen za vse nas. Presenečenje je zagotovo uspe-
lo.

Otroci skupine Mavrice z vzgojiteljicami

AKTUALNO
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Zmaga v rokometu
 
V četrtek, 28. 11. 2019, je na naši šoli potekalo 

medobčinsko tekmovanje v rokometu za dečke. So-
delovale so tri šole. Zraven naše še OŠ Cerkvenjak 
in OŠ Sv. Ana. Učenci so tekmovali dva krat 10 min, 
vsak z vsakim. Tekme smo učencem pomagali soditi 
mentorji sami. V prvi tekmi so naši učenci premagali 
ekipo iz Sv. Ane z rezultatom 10 : 6. Za nas so zadeli: 
Timotej (5 golov), Primož (3 goli), Ambrož (1 gol) in 
Žiga (1 gol). Sv. Ana je nato premagala Cerkvenjak z 
rezultatom 4 : 3. Za odličen zaključek so naši poskrbeli 
s tekmo proti Cerkvenjaku, ki so jo končali s suvereno 
zmago (18 : 11). Zadeli so: Timotej (9 golov), Primož 
(4 goli), Žiga (3 goli), Ambrož (2 gola). Našo ekipo 
so sestavljali: Jan Fistrovič, Timotej Šikman, Primož 
Petko, Ambrož Vugrinec, Žiga Pulko, Naj Škerbot, 
Julijan Sužnik, Žan Aleksander Kostanjevec, Blaž Se-
kol in Amadej Ploj. Za odlično igro fantom iskreno 
čestitam.

Petra Cvikl Marušič

Agnes in Katja na obisku v 1. VIO

Učence 1. VIO sta obiskali Agnes Kojc in njena 
osebna asistentka Katja. Agnes je študentka, pesnica 
in dekle z mnogimi talenti, žal pa jo je bolezen priko-
vala na invalidski voziček.  Z učenci sta se pogovarjali 
o drugačnosti, o njunem sodelovanju in o tem, kako 
poteka njun skupni dan. Agnes jim je ves čas pola-
gala na srce, da naj pridno berejo in se učijo. Učenci 
so ji zaupali, katere knjige imajo najraje. Prebrala jim 
je tudi dve svoji pesmi Kurent in Romanca ter otro-
ške pesmi iz zbirke Pojte, pojte drobne ptice. Agnes 
in Katja sta s svojim obiskom učencem polepšali dan, 
kar sta jim pokazali z mnogimi lepimi besedami in 
objemi.

Učenci 1. VIO

Zeliščarji 1. razreda

Za zeliščarje 1. razreda je jesenski del zeliščarske-
ga krožka zaključen. Prisluhnili so pravljici o škratu 

Zdravilku in upoštevali njegova pravila. Obiskali in 
ogledali so si učne vrtove pri Sv. Rupertu. Spoznali 
so ognjič, osmukali njegove cvetne lističe in pripra-
vili namok. Naučili so se skuhati čaj kot poparek ter z 
zdravilnimi rastlinami porisali nabrane liste. Najbolj 
pa so uživali ob izdelavi škrata Zdravilka in pripravi 
ognjičeve kremice. Ob koncu so si izdelali didaktično 
kocko, ob kateri so ponovili vse, kar so se naučili.

Zeliščarji 1. razreda

Izdelava ognjičevega mazila
 
Prvošolci so komaj čakali, da si izdelajo svoje prvo 

ognjičevo mazilo. Že pred časom so nasmukali cve-
tove in iz suhih cvetov pripravili namok. Pri pripravi 
sta jim pomagali naši zeliščarski teti, Mojca in Zin-
ka. Med pripravo so ob svoji kocki ponovili znanje, 
izdelali oznake za mazilo in pripravili čaj. Ognjičevo 
mazilo bo še kako prav prišlo v mrzlih dneh.

Regina Dobaja

Skupina Sončki na praznovanju 
trgovine Spar v Lenartu

 

V petek, 6. 12. 2019, se je skupina Sončki iz vrtca z 
avtobusom odpeljala do trgovine Spar v Lenartu, kjer 
smo skupaj s čarodejem Tonijem, Piko Nogavičko in 
Majo Oderlap popestrili njihovo praznovanje. Otroci 
so si ogledali nekaj Tonijevih trikov, plesali so ob glas-
bi, se fotografirali z zajčkom Sparkijem ter se poslad-

AKTUALNO
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kali s torto. Vsak otrok je prejel darilo. Skupina Sončki 
je prejela tudi donacijo, in sicer leseno hiško, za katero 
se podjetju Spar Slovenija iskreno zahvaljujemo.

Otroci iz skupine Sončki z vzgojiteljicama

Najlepši božič

December! Čaroben mesec, ko nas lučke, okraše-
na drevesa in hiše, dobra volja, smeh in prijazni lju-
dje popeljejo v poseben čarobni čas, čas pričakovanj. 
Seveda nas ta čas prav tako popelje v pravljični čas, 
kjer nas pravljični junaki razveselijo, spravijo v dobro 
voljo ter nas morda na kaj tudi opomnijo.

Otroci iz vrtca Voličina in vrtca Selce ter šolarji 1. 
in 2. razreda so si v teh predprazničnih dneh ogledali 
dramsko-lutkovno predstavo Najlepši Božič, v izvedbi 
lutkovne skupine vzgojiteljic iz vrtca Voličina. V pred-
stavi smo izvedeli, da je božič res najlepše praznovati 
v družbi dobrih prijateljev.

Želimo vam, da bo tudi vaš božič najlepši. Sreč-
no!

Lutkovna skupina MAKS

ZAJČEK NA PRVEM MESTU

VSI ZAJČKI IZ CELEGA SVETA SO TEKMOVA-
LI V MARIBORU. ZMAGOVALEC JE BIL ZAJČEK 
JAN, ZATO SO GA VSI KLICALI ZMAGOVALEC. 
TO JE BIL NAJBOLJ POSKOČEN ZAJČEK. VSI 
ZAJČKI, KI SO TEKMOVALI, SO HOTELI OD NJE-
GA PODPIS. VSAK DAN SO HODILI K NJEMU 
DOMOV. VPRAŠAL JIH JE, ZAKAJ SO SE OGLA-
SILI. KER BI RADI NJEGOV PODPIS, SO MU OD-
GOVORILI OSTALI ZAJČKI. IN CELO ŽIVLJENJE 
SO HODILI K NJEMU PO PODPIS.

NEŽA FRAS, 2. A

Bratec Lan

Lan, ta moj Lan,
je kot stric Žan.

Rad prepeva si
pesmice že tri.

V ustih dudo ima
in se z mano rad cartlja.

Rad imam ga,
zdaj vsi poznate ga.

Teo Preložnik, 2. a

Prometna nesreča

Nekega dne je odšel Luka v trgovino. Ko je prišel 
v trgovino, je zagledal prometno nesrečo. Poklical je 
urgenco in policijo. Prišli so reševalci in pomagali po-
nesrečencu. Povili so mu uho. Prišla je policija. Ogle-
dala si je kraj nesreče. Ponesrečenec je moral opraviti 
alkotest. Odpeljali so ga z reševalnim avtomobilom v 
bolnišnico. Cestno podjetje je očistilo kri.

Erik Risek, 2. a

Babin rojstni dan

Babi je imela rojstni dan. Nas je povabila prve, ker 
je mami pomagala pripraviti hrano. Prišel je stric Pe-
ter, za njim pa še drugi. Ko so prišli njeni vnuki, sem 
se igrala z njimi. Naredili smo si glasbo in plesali. S 
Sandro sva se sproščali. Babici smo vnuki prinesli tor-
to in ji zapeli Vse najboljše. Torta je bila zelo lepa in 
dobra. Babi je bila zelo vesela, ker smo bili vsi pri njej. 
Res si želim, da bi babi praznovala še veliko rojstnih 
dni in da bi bila še dolgo zdrava ter srečna z nami. 
Rada jo imam.

Klara Sužnik, 2. a

AKTUALNO / LIT. STRANI
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Prijatelji

Na kmetiji so živele tri muce in kuža. Mucam je 
bilo ime Kolson, Tapka in Tomi. Psička Lučka se je 
igrala z muckami. Tekali so okrog gugalnice. Lučka 
se je naenkrat ustavila in poklicala Tapko. Nekaj sla-
stnega in sladkega je imela zanjo. Tapka je vsa vesela 
prihitela k Lučki. Zagledala je miško. Prihitela sta še 
Kolson in Tom. Lučka jim je podala miško. Bila je zelo 
zvita in jim je pobegnila. Kljub temu so bili veseli. Bilo 
je polno smeha in veselja. Igrali so se tako dolgo, do-
kler niso zaspali.

Tija Žnidarič, 2. a

V šoli

V šoli se veliko naučim. Moja učiteljica je zelo pri-
jazna. Moj najljubši predmet je likovna umetnost. V 
odmoru imamo malico. Ko pojemo, gremo v učilnico. 
Tam se lahko igramo. Čez nekaj časa pride učitelji-
ca. Pripraviti moramo zvezke. Imamo še tri ure. Če 
imamo na urniku šport, gremo ven. Potem pridemo 
nazaj. Učiteljica gre domov, mi pa ostanemo v varstvu. 
Gremo na kosilo, nato pa naredimo domačo nalogo. 

Vita Vogrin, 2. a

Tema ni en črn plašč

Zgodba govori o dečku z imenom Klemen. Kle-
men je zelo slabo videl, zato je nosil očala. Na novo-
letni zabavi pa se mu je zgodila velika nesreča, saj je 
oslepel, ko mu je v roki eksplodirala petarda.

V bolnišnici, v popolni temi, se je počutil nenava-
dno, saj je na vse pozabil. Ko je ugotovil, da se je hudo 
poškodoval, je bil zelo žalosten in jezen na ves svet, 

prijatelje, mamo in očeta, ki mu je dal petarde. Ko je 
vstopil v življenje slepih, se je počutil nenavadno, dru-
gače in pogrešal je svetlobo, a se je s časoma privadil. 
V zavodu, kamor je šel, ko je oslepel, je spoznal Do-
mna. Domen je bil že od rojstva slep, česar Klemen 
ni mogel verjeti. Meni se zdi, da je bilo Klemnu lažje, 
saj je oslepel kasneje in je vedel, kakšen je svet, ki ga 
je videl prej.

Če bi jaz oslepela, bi bilo moje življenje zelo dru-
gačno. Počutila bi se drugačno, saj bi pogrešala sve-
tlobo, svet, barve in vse kar sem prej videla. V tem pa 
bi videla tudi pozitivno stran, saj bi začela bolj upora-
bljati druge čute tip, voh in sluh.

Asja Žgeč, 6. b

Novinarska delavnica

Novinarji mladi smo se zbrali,
da bi vse zanimive dogodke raziskali.
Z diktafonom in beležko smo se v boj podali,
pa naj vam povemo,
kdo zadaj smo stali.

Alex se dobro uči in vsakič petko dobi.
Lana je vedno razigrana, rada dobro je in veliko ve.
Lina ne pije vina in ne mara čokolina.
Tineja hodi v 6. b in ima veliko vitamina C. 
Zoja se veliko uči, ko slabo oceno dobi.
Špela matematike ne ve, a likovna ji gre.
Mellanie hodi v 6. a in je letos postala novinarka.
Jana je velikokrat zaspana, a novinarstvu predana.
Laura učenka je velika, po odru rada se premika.

To je naša predstavitev, 
v naslednji številki sledi še naša stvaritev.

Alex Fekonja, 7. a

Lucija Mesarec, Saša Letonja in
Vanesa Živko, 9. a

Rok Mišič, 8. b
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Volk in Rdeča kapica

Kam pa kam Rdeča kapica, a te v domu čaka babica?
K babici hitim in se tega zelo veselim.
Grem lahko s teboj in pokazal ti bom čebelji roj?
Kar pridi, bova skupaj se veselila in vince pila.
Pokaži mi, kje živi tvoja babica.
V leseni hiški, na njej kaže kravica.
Volk poje babico in za njo še Rdečo kapico.

Nika Farazin, 5. a

Reklama

Reklama je taka, 
ki nerada te čaka.
Hitro kaj kupi, 
saj te čaka zastonj Snupi.

Naenkrat nas pritegne
in z nami pobegne. 
Mora biti duhovita, 
da ostane skrita.

Mora biti primerne starosti, 
da ne povzroči pravih norosti.
Ne sme biti dolgočasna,
ker bi bila preveč glasna.

Ko videl boš reklamo, 
kjer dosti je za brati,
spomni se, 
kako pesem sem ti bral
in kako sem jo končal.

Anže Majer, 5. b

Primerjava ljudske in umetne 
pravljice

Predstavil vam bom primerjavo ljudske in umetne 
pravljice. Izbral sem si pravljico Grdi raček, ki je av-
torska pravljica, saj jo je napisal pisatelj Hans Cristian 
Andersen, kar pomeni, da je avtor znan. Za ljudsko 
pravljico sem si izbral Okamnele kraljične, katerih av-
tor ni znan. 

Ljudska pravljica govori o kraljičnah, ki se niso 
želele poročiti in so zavrnile tudi čarovnika, ta pa jih 
je skupaj z gosti na gradu spremenil v kamen. Vsi v 
kraljestvu so jih želeli rešiti, saj jim je kralj obljubil, da 
se bodo rešitelji lahko poročili s kraljičnami. Po težkih 
preizkušnjah je to uspelo tesarjevim trem sinovom s 
čarobnimi jabolki.

Pravljica Grdi raček govori o račku, ki je bil dru-
gačen od drugih, bil je grd, zato ga nihče ni maral. Z 
njim so ravnali zelo grdo. Na koncu se je spremenil v 
prelepega laboda, ki so ga vsi občudovali.

V Andersenovi pravljici poleg račka, ki je glavna 

književna oseba, nastopajo še druge živali kot so ma-
ček, mama raca, kokoši, gosi ter pa starka in kmet z 
družino. Raček je bil v začetku grd, velik, neroden, 
vedno žalosten, saj ga nihče ni maral in so z njim grdo 
ravnali. Na koncu pa je postal zelo lep labod. Ostale 
živali so bile hudobne, grdega račka so zaničevale in 
ga poniževale, ker se jim je zdel grd in nepomemben.

Glavne osebe, ki nastopajo v pravljici Okamne-
le kraljične, pa so tesarjevi trije sinovi in okamnele 
kraljične. Druge značilne pravljične osebe, ki nimajo 
lastnih imen, pa so še kralj, čarovnik, velikan in dve 
starki. 

Tri kraljične so bile zelo lepe, najlepša je bila naj-
mlajša. Niso se še želele poročiti.

Sinovi tesarja so bili revni, delavni, prijazni, naj-
bolj je bil najmlajši sin, ta je tudi odstopil kruh starki, 
saj se mu je ta zasmilila in ji je želel pomagati. Prav 
tako je pomagal drugi starki, ki se mu je zasmilila, ker 
ji je umrl sin, je tega s čarobnim jabolkom oživel. Veli-
kokrat je moral tudi delati namesto starejših dveh bra-
tov. Ker je imel dobro srce, je na koncu tudi odpustil 
svojima bratoma, ki sta ga ogoljufala.

V obeh pravljicah je bil tipični začetek z nedolo-
čenim krajem in časom dogajanja (npr. nekje je vladal 
kralj in nekega dne ter na deželi, poleti). Prav tako je 
konec obeh pravljic značilen, saj je dobrota poplačana, 
zlo pa kaznovano; v umetni pravljici se je grdi raček 
spremenil v prelepega laboda, ki so ga vsi občudovali, 
v ljudski pravljici pa se je najmlajši sin, ki je bil najbolj 
dobrega srca, lahko poročil z najlepšo kraljično.

V ljudski pravljici so omenjena pravljična števila; 
3 sinovi, 3 kraljične, tri leta so delali pri velikanu, go-
stija je trajala 3 tedne, pri avtorski pa pravljičnih števil 
nisem zasledil. Črno-bela tehnika je opazna pri obeh 
pravljicah; hudoben čarovnik, dober najmlajši sin, 
prijazen raček, hudobne živali. Pri ljudski pravljici je 
imel pomembno vlogo tudi čarobni predmet, in sicer 
čarobno jabolko. Prav tako je bilo opaziti čarobni do-
godek, ko so kraljične najprej okamnele nato pa spet 
oživele.

Pravljici sta mi bili zanimivi v branje. Ugotovil 
sem, da obe vsebujeta podobne značilnosti pravljice.

Jure Sirk, 6. a

Klara Petek, 8. a
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Čarovnica Špela

Špela rada čara
in potem tudi vsakega začara.

Začarala je otroke!
Lana je postala banana,
Svit pa velik kit.

Ko čarovnica Špela čara,
uporablja besede čira čara.

Larisa je postala zdrava melisa,
Matic je postal prijazen stric,
Maša pa dobra kaša.

Mark postal je zabaven park,
Lucija pa lepa kočija.

Zoja Mlinarič, Lina Sekol, 4. a

Čarovnica Julija

Čarovnica Julija čara,
čara in začara.
Včasih tudi odčara.

Vito se spremeni v slastno pito,
Alekseja spremeni v velikega čarodeja,
Matic je postal siv stric,
Svit pa je postal velik kit.

Skaja je spremenila v velikega zmaja,
Lina je postala kotlovina.
Čanamanakana, čanamanakana!
Maša je postala kaša,
Teo se je postavil v državno mejo,
Mai je postal slasten čaj,
Mark pa velik park.

Zoja je postala morska boja,
Lana pa kopalna bana.

Lukas Rojko, 4. a

Čebelarsko-sadjarski krožek

Čebelarsko-sadjarski krožek v organizaciji Sad-
jarskega društva Slovenske Gorice in Čebelarskega 
društva Lenart ter pod mentorstvom učiteljice Zden-
ke Ekselenski se na šoli izvaja prvič. Obiskujemo ga 
učenci od 5. do 7. razreda, in sicer Nika Vnuček Hlu-
pič, Timotej Kocbek, Vid Horvat, Špela Gavez in Zoja 
Lorber. Všeč nam je, ker se dejavnosti izvajajo pred-
vsem na terenu, kjer lahko vidimo, slišimo, tipamo, 
okušamo ter si na ta način tudi veliko zapomnimo.

Obiskali smo kmetijo Lorber, kjer smo se lahko 
posladkali z odličnimi domačimi jabolki in na naše 
presenečenje o njih izvedeli veliko novih in zanimivih 
informacij. V šoli smo nato opravili poskus z jodovico 
ter preverili, kakšno je razmerje škroba in sladkorja v 
jabolku. Za tiste, ki ste na dieti, pozor! Tudi navadno 
zdravo jabolko vsebuje sladkor.

Na kmetiji Čeh, katera se razprostira na mnogih 
hektarjih, smo si podrobneje ogledali cepitev dreve-
sa. Sklenili smo, da bomo novo znanje uporabili tudi 
doma ter jablano na skrivaj spremenili v češnjo. To bo 
babica spomladi presenečena!

Staro prešo so nam predstavili na kmetiji Markuš. 
Spoznali smo, kako hitro se vse spreminja, kako si s 
sodobno tehnologijo sicer lahko zelo pomagamo, ven-
dar imajo stari predmeti in pripomočki prav posebno 
dušo. Razveselili so nas tudi z bogato pogostitvijo, z 
domačim kruhom in zaseko.

Eno novejših preš smo lahko občudovali na kme-
tiji Slanič. Zelo smo se zabavali, ko smo poskusili pre-
šati tudi sami. Brbončice smo razvajali z izdelki izpod 
te zanimive sodobne naprave, in sicer z domačim ja-
bolčnim ter grozdnim sokom. 

Najbolj pa smo se veselili srede, 6. 11. 2019, ko 
smo učenci sami okoli šole zasadili sadno drevje. S 
tem smo na nek način pustili vsak svoj pečat, saj bodo 
drevesa zrasla, spomladi ozelenela in obrodila v času, 
ko je na šoli še živ-žav in učenci še ne pobegnemo na 
počitnice. Naj vsi vedo, da so to »Timotejeve, Vidove, 
Nikine, Zojine ter Špeline« jablane, hruške in češnje. 
Sorte so izbrali organizatorji, Sadjarsko društvo Slo-
venske Gorice in Čebelarsko društvo Lenart, mi pa 
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Hera Agapito Masten, 9. a
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smo nekoliko nerodno, a ponosno zavihteli lopate. Na 
koncu so nas bogato pogostili z rogljički, s klobasami, 
okusnimi keksi in domačim sokom. Mi smo ta dan 
znano slovensko pobudo »naj vsak Slovenec enkrat v 
življenju posadi drevo« izpolnili, kaj pa vi?

Pri krožku vsi zelo uživamo ter že komaj čakamo 
na nadaljnje podobne izkušnje.

Špela Gavez in Zoja Lorber, 7. a

Delovanje sadjarskega in
čebelarskega društva

V decembrski številki Šolarčka smo se pogovarjali 
s predsednikom sadjarskega društva, gospodom Jan-
kom Sekolom, in predsednikom čebelarskega društva, 
gospodom Antonom Žižkom. Za njuno sodelovanje 
se jim prijazno zahvaljujemo.

Na kratko predstavite delovanje Sadjarskega 
društva Slovenske gorice Lenart in Čebelarskega 
društva Sv. Trojica-Lenart.

Sadjarsko društvo združuje sadjarje in ljubiteljske 
sadjarje na območju bivše občine Lenart. Društvo 
organizirana za člane razna strokovna predavanja, 
srečanja in strokovne ekskurzije. Namen društva je 
druženje in strokovno izpopolnjevanje vseh zaintere-
siranih. Društvo sodeluje tudi s sosednjimi društvi.

V čebelarskem društvu se združujejo čebelarke in 
čebelarji prostovoljno. Čebelarji skrbijo za čebele, ki 
zdravijo zemljo. Vsaka pašna čebela s svojim prele-
tom na cvet pomaga oprašiti cvetove in zato dobi od 
cveta nektar. Za ta nektar se zahvali na način, da cvet 
poškropi z mikro hlapom čebeljega strupa, s katerim 
razkuži cvet, posredno s tem rastlino ali drevo, in tako 
posredno zdravi zemljo. 

Kakšna je zgodovina ustanovitve obeh društev?
Sadjarsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1997. 

Sedaj združuje 60 članov.
Čebelarsko društvo ima dolgo zgodovino, saj je 

bilo ustanovljeno že pred več kot 120 leti, kar kaže 
na pomembnost organiziranega delovanja in skrb za 
čebele. 

Katere dejavnosti izvajate?
V sadjarskem društvu nam je cilj izobraževanje 

članov sadjarjev in vzgoja mladih. V zadnjem letu 
smo začeli tudi z dejavnostmi ohranjanja starih sort. 
V ta namen sadimo sadna drevesa na različnih loka-
cijah v občini Lenart (med drugim pri šoli in vrtcu v 
Selcah). V letošnjem šolskem letu smo skupaj z OŠ 
Voličina ustanovili sadjarsko-čebelarski krožek. V 
okviru tega krožka želimo učence seznaniti s sadjar-
stvom. Z učenci smo obiskali do sedaj že 4 sadjarske 
kmetije in posadili 9 dreves pred šolo.

Čebelarsko društvo skrbi za izobraževanja za jav-

nost in čebelarje. S svojimi aktivnostmi prispeva k 
ozaveščanju javnosti o pomenu skrbi za čebele, opo-
zarja na napake, ki jih delamo v naravi, da bi začeli 
paziti na svojo zemljo, saj nam je bila dana v uporabo, 
da jo svojim zanamcem pustimo boljšo, kot smo jo 
dobili. Prav tako pa skrbi za večjo povezanost in pre-
nos znanja med čebelarji samimi. 

Kaj počnejo čebelarji?
Čebelarji skrbijo za obstoj čebel v današnjem sve-

tu. Zaradi prevelike onesnaženosti čebele danes ne bi 
več same preživele. Vsakemu čebelarju, ki danes skrbi 
za čebele, je potrebno izkazati spoštovanje, saj so če-
bele pomembne tudi za obstoj človeštva. 

Na kašen način se kaže povezovanje društev s 
šolo, vrtcem?

Sadjarsko društvo lahko šoli pomaga pri vzgoji 
mladih na področju uživanja sadja ter ohranjanja sad-
jarske tradicije v naši vasi. Želimo, da mladi spoštuje-
jo doma pridelano in lokalno pridelano hrano.

Šolam pomagamo pri organizaciji slovenskega  
tradicionalnega zajtrka in vsako leto naš čebelar g. 
Polde Hameršak poskrbi, da otroci v vrtcu v Selcah 
lahko obiščejo čebelarja in spoznavajo delo čebelarja 
v čebelnjaku. 

Kot so bralci lahko opazili, so bila v mesecu no-
vembru pred šolo posajena sadna drevesa. Kaj je 
pripeljalo do te odločitve?

Pred cca 20 leti je šola imela lasten sadovnjak. Pred 
približno tremi leti so nekateri člani izrazili željo, da bi 
spet obudili to dejavnost na šoli. Naša šola je v bistvu 
podeželska in kot takšna povezana s kmetijstvom.

Kakšni so načrti za prihodnost?
V bodoče želimo nadaljevati sodelovanje s krož-

kom. Zasaditi želimo še več dreves, predvsem pri vrt-
cu, kjer nastaja travniški visoko debelni nasad.

Načrti za prihodnost so, da bi v svoje vrste priva-
bili čim več mladih, ki bi nadaljevali z delom. Zato 
je organizacija predavanj in ozaveščanje javnosti zelo 
pomembna.



24. december 2019

stran 10

NAŠI NAJMLAJŠI

Praznični čas pri Zvezdicah

Zvezdice

V skupini Zvezdice se že pridno pripravljamo na 
praznični čas. Otroci z veseljem ustvarjajo z barvami 
in pomagajo pri okraševanju naše igralnice. V začetku 
meseca smo pod smrečico v večnamenskem prostoru 
našli Miklavževo presenečenje, ki smo se ga zelo razve-
selili. Za naše najbližje izdelujemo voščilnice in druge 
okraske. Hladnejše dni si popestrimo z igranjem dru-

žabnih iger, gibanjem in druženjem s prijatelji. Skupaj 
z ostalimi otroci vrtca in šole smo prepevali in plesali 
v telovadnici, saj so nas obiskali Poskočni muzikanti. 
V prihajajočih dneh bomo pekli tudi medenjake in si 
z njimi posladkali zadnje dni v letu. Nestrpno že pri-
čakujemo prve snežinke in se sprašujemo, ali nas bo 
obiskal tudi Božiček?

Miklavž, Božiček, dedek Mraz,
spet je tu ta praznični čas.

V daljavi se sliši otroški smeh,
še star lonec je treba in snežak bo nared.

Cimet po vrtcu omamno diši,
okrašeno drevo v predprostoru stoji,

v škatlah zavite so vse lepe stvari,
a najlepše darilo je, da skupaj smo vsi.



www.plinarna-maribor.si
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servis@mursec.eu
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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
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DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart
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2232 Voličina
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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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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


