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V šolskem letu 
2006/07 so trije dijaki 
iz KS Voličina na ma-
turi dosegli odličen 
uspeh, tako so postali 
zlati maturanti. Žu-
pan Občine Lenart, 
mag. Janez Kramber-
ger, jim je na slove-
snosti, 9. novembra 
2007, ob občinskem 
prazniku Občine Le-
nart podelil priznanja 
in nagrade. Od leve 
so Valerija Domajn-
ko, Amanda Muršec 
in Tomaž Levak ter 
župan. Tomaž in Vale-
rija sta obiskovala OŠ 
Voličina. Vsem trem 
zlatim maturantom 
iskreno čestitamo za 
dosežen uspeh na ma-
turi in jim sporočamo, 
da smo ponosni na 
njihove dosežke.

Ravnatelj
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OŠ Voličina predstavila projekt na 
Univerzi Alpe-Adria v Celovcu 

Projektni tim Mreže učečih se šol je na pobudo Šole 
za ravnatelje in na povabilo Univerze Alpe-Adria v Celov-
cu na 2. srečanju Za mirno vzgojo v torek, 20. novembra 
2007, predstavil projekt Strategije za zmanjševanje nasilja. 
Zbranim je ob udeležbi celotnega tima o naših aktivno-
stih na tem področju spregovorila učiteljica Irena Zgaga.

Ravnatelj

Naš kraj poje

V petek, 16. novembra 2007, sta Kulturno–turistič-
no društvo Selce in OŠ Voličina skupaj organizirala XIII. 
prireditev ob 250-letnici organiziranega šolstva.

Prireditev, ki se je začela ob 18.30 uri, je bila v preno-
vljeni dvorani v Selcah. Na prireditvi Naš kraj poje so se 
predstavili otroci – Vrabčki iz vrtca Selce, zbranim je zai-
gral na harmoniko in zapel Franc Vidovič, pevci ljudskih 
pesmi KTD Selce, nonet OŠ Voličina. Po sedmih letih so 
znova ubrano zapele pevke ženskega okteta Voličina pod 
vodstvom Boža Čobca. Ob spremljavi harmonike se je 
zbranim na klavianovi predstavil Aleksander Živko. Zelo 
lepo so izvenele tudi pesmi Cerkvenega mešanega pevske-
ga zbora Sv. Rupert v Slovenskih goricah. Ob zaključku 

prireditve sta obiskovalcem polne dvorane zaigrala še 
ansambel Kavalirji in ansambel Izvir, ki je prav tako po 
sedmih letih spet zaigral skupaj.

Ravnatelj

Udeleženci OŠ Voličina skupaj s Teodorjem Domejem, 
predstavnikom Deželnega šolskega sveta na Koroškem.

Pevci ljudskih pesmi KTD Selce. Ansambel Izvir.

Cerkveni mešani pevski zbor Sv. Rupert.

Ženski oktet Voličina.

Nonet OŠ Voličina.
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Zakaj ločeno zbirati odpadke?

Slovenska gospodinjstva proizvedejo vedno več od-
padkov. Vedno bolj se uvaja ločeno zbiranje odpadkov. Z 
recikliranjem pripomoremo k ponovni predelavi surovin, 
katere so kasneje še vedno uporabne. V Sloveniji ločeno 
zbiramo: steklo, papir, biološke odpadke, nevarne odpad-
ke, kosovne odpadke … Tudi na naši šoli ločeno zbiramo 
odpadke.

Med 19. 
in 24. novem-
brom pa je tudi 
potekala akcija 
zbiranja odpa-
dnega papirja.

Nika Mihelič in Adriana Lovrenčič, 9. b

Športni dan

V začetku novembra smo izpeljali nadaljevanje špor-
tnega dne. Preizkusili smo svoje sposobnosti v orientaciji. 
Razredi smo se zbrali na igrišču. Tam smo dobili navodila 
in kartončke. Pot je potekala od igrišča do starega mlina 
na hrib ob jezeru in potoku ter nazaj. Pot je bila blatna in 
spolzka. V skupini nas je lahko bilo od tri do pet tekmo-
valcev. Skupine so bile mešane, dekleta in fantje. Po pri-
hodu na cilj smo še rešili učni list in delo je bilo končano.

Bilo je zelo zabavno, saj smo se nasmejali zaradi pad-
cev v blatu.

Klavdija Vogrin in Katja Pulko, 7. a

Šolsko tekmovanje iz nogometa

V sredo, 14. 11. 2007, smo se članice nogometnega 
kluba OŠ Voličina v pričakovanju odpeljale v Lenart, kjer 
je bilo šolsko tekmovanje. V Lenartu smo se zbrale štiri 
ekipe: Sv. Trojica, Sv. Ana, Lenart in Voličina. Najprej 
smo se pomerile z Lenartom. Premagale smo jih z rezulta-
tom 2 : 0. Nato smo proti Sv. Ani zgubile 0 : 2. Nazadnje 
pa je s Sv. Trojico rezultat bil izenačen 1 : 1. V naši skupini 
smo dosegle odlično 3. mesto.

Barbara Babič, 9. a

Odbojka

Odbojko 
poznajo po 
vsem svetu. Je 
zelo zabavna 
igra. Odboj-
ka je moštve-
ni šport, se-
stavljen je iz 
dveh ekip, ki 
ju loči mreža. 
Igralci lahko 
uporabljajo 
zapestja in 
roke (v redkih primerih tudi druge dele telesa), da podajo 
žogo preko mreže. Namen igre je poslati žogo preko mreže 
tako, da bi v nasprotnikovem polju padla na tla in prepre-
čiti, da bi padla na tla na lastni strani igrišča. Vsaka ekipa 
se lahko trikrat dotakne žoge, preden jo vrne na naspro-
tnikovo stran. Poznamo zgornji in spodnji odboj, zgornji 
in spodnji servis, sprejem udarca in blok. V ekipi je lahko 
od tri do šest igralcev. Za odbojko velja naslednje:

Po treh dotikih je treba žogo podati preko mreže. Ne 1. 
smeš je ujeti, držati ali metati.
Napake ne moreš popraviti. Sodnik jo kaznuje, kar 2. 
pomeni, da moštvo izgubi servis in točko.

Igra se začne s servisom. Igralec z njim pošlje žogo 
preko mreže v nasprotnikovo igralno polje.

Natalija Toplak, 8. a

Čudesa sveta 
Eifflov stolp

Gradili so ga od leta 
1887 do leta 1889. Stolp 
je bil zgrajen iz 120.000 
kovinskih delov s skupno 
težo 10.000 ton. Kljub 
temu je stolp obreme-
njeval podlago le s po-
dobnim pritiskom, kot 
obremenjuje stol sedeči 
človek. Prva etaža stolpa 
je na višini 57 metrov, 
druga na 155 metrih in 
vrh na 300 metrih. Leta 
1954 so za potrebe televi-
zije namestili še dodatne 
antene, tako da je stolp 
zrastel na 320,75 metrov. 
Načrte za Eifflov stolp je naredil Gustave Eiffel. 

Danes je to znamenita atrakcija, ki privablja številne 
svetovne turiste.                    

Barbara Bašl in Marilena E. Agapito, 7. a
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Knjiga meseca novembra

Beth Goobie: Ranjena krila

Knjigo »Ranje-
na krila« je napisala 
manj poznana pisa-
teljica Beth Goobie. 
Poleg tega, da velja 
za najboljšo kanad-
sko mladinsko pi-
sateljico, je bila s to 
knjigo deležna mno-
go pohval. Knjiga 
je bila razglašena za 
najbolj brano knjigo 
leta 2004/2005, za 
najboljšo zgodbo po 
resničnem dogajanju 
in dosegla je največ 
ponatisov v Kanadi.

Zgodba opisuje mlado komaj sedemnajstletno dekle 
po imenu Adrien, ki je doživela možgansko anevrizmo. 
Velja za domišljavo, samosvoje dekle. Mnogokrat si je iz-
mišljevala različne stvari, s katerimi je jezila svoje tamkaj-
šnje prijatelje. Bila je na počitniškem delu pri teti Erin.

Njena teta je bila popolnoma zaprta vase, le malokdaj 
je spregovorila kakšno besedo. To pa je posledica izgube 
pet njenih učenk izpred petih let.

Adrien se je že v prvih dneh zagledala v simpatičnega 
fanta po imenu Paul, ki pa je imel svoj šesti čut. Čutil in 
zaznaval je duše in v sanjah videl svojo smrt na sto nači-
nov.

V knjigi se pripetijo številni zapleti, vendar se na kon-
cu vse srečno konča.

Pa mnogo užitkov med branjem!
Andrej Sterniša, 9. a

Lajka

Moji kužki je ime Lajka. Je črna kot tema. Stara je šti-
ri mesece. Rada se igra z žogo, ima rada tudi otroke, naj-
bolj je srečna, ko jo peljem na sprehod. Srečna sem, ker jo 
imam in ker je moja.

Tjaša Marin, 2. a

Zmaj in njegov boleč zob

Nekoč je živel zmaj. Živel je na rožnatem travniku. 
Nekega dne je bil zelo lačen, zato se je zelo najedel. Am-
pak drugi dan ga je bolel zob. A zmaj si ni upal iti k zo-
bozdravniku.

Zmaja je zob tako bolel, da je bil jezen na vso hrano. 
Bil je tako jezen, da je zlomil krožnik. Drugi dan pa zoba 
ni bilo več. Zmaju se je zdelo to zelo čudno. Ko je pogle-
dal na torto je opazil, da je zob v torti. Po tem neljubem 

dogodku, si je zapomnil, da si mora redno umivati zobke, 
saj do sedaj mu to ni bilo v navadi.

Kaja, Ines, Samanta, Laura, 3. a

Zgodbica o ribiču

Nekoč je živel ribič Marko. Zelo rad je lovil ribe v svo-
jem najljubšem ribniku. Rib ni lovil za hrano, temveč za 
hobi. Z njim je zelo rada hodila sestra Mateja. Ko sta se 
naveličala ribolova, sta odšla domov.

Ana Družovič, 2. a

Natalija Krajnc, 8. a

Špela Ekselenski, 7. b

Uroš Zupančič, 5. a osemletke
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Goska na travniku

Na kmetiji je živel kmet, ki je imel deset kokoši in eno 
gosko, ki še ni znala leteti čez ograjo. Nekega dne je goska 
začela leteti in zletela je čez ograjo. Znašla se je na travni-
ku. Ko jo je kmet prišel iskat, je ni bilo več. Kmet je bil 
zelo žalosten.

Sara Toplak, 2. a

Razmišljanje

Včasih kakšna reč
iz glave ti pobegne,
da te k razmišljanju pritegne.

Lahko pa se zgodi,
da se nazaj pripodi,
ti vesel si zelo, saj nočeš, 
da stvari ti uhajajo.

Razmišljanje se uporablja 
tudi pri računih,
toda najpogosteje 
pri pravih vohunih.

Nataša Brunčič, 5. a

Zima

Vrane krakajo glasno
in zimo preganjajo.

Glejte, glejte že sneži,
v temi se sneg blešči.

Kje so sani, smuči,
da se po bregu spustijo prijatelji.

Ko zima se konča,
v lopi vse ropota.

Rebeka Šnofl, 5. a

Zvonček in zvezda

Nekoč je živela zvezda, ki si je zelo želela, da bi dobi-
la za božič zvonček. Prvo leto v času božiča je mislila, da 
bo v škatlici zvonček. Ko je odprla škatlico, ga v njej ni 
bilo. Drugo leto, ko je odprla škatlico, notri spet ni bilo 
zvončka. Tretje leto si je rekla, to leto v škatlici spet ne bo 
zvončka. Ko pa je odprla škatlico, je bila presenečena. V 
njej je našla zvonček.

In če pogledaš v nebo, še morda danes opaziš zvezdo, 
kako se igra s svojim zvončkom.

Alen, Jure, Tadej, Tim, Nejc, 3. a

Antilopa in zebra

Bilo je lepo sončno jutro. Mlada antilopa se je kot ve-
dno igrala s svojo najljubšo prijateljico zebro. Vse živali so 
bile na paši. Jedle so, koliko hitro so mogle, saj so se vse 
bale požrešnih levov in tigrov.

Antilopa in zebra sta se odpravili na sprehod do jeze-
ra. Ker sta se zavedali, da je lahko v vsakem grmu kakšna 
nevarnost, sta pohiteli. Ko sta prišli do njega, pa se je za 
njima priplazila lisica. Hitro je skočila na hrbet antilope 
in ji rekla: »Do zdaj sta me vedno premagali, danes pa 
vama ne bo uspelo!« Ko je zebra poskušala ugrizniti li-

LITERARNE STRANI

Ina Pivljakovič, 7. b

Tamara Arcet, 7. b

Urška Peserl, 7. a
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sico, si je poškodovala nogo. Lisica je videla priložnost za 
nov napad in ugriznila zebro v nogo. Antilopa, ki je bila 
na pol mrtva je zaklicala: »V rep jo ugrizni!« Ker je zebri 
kazalo zelo slabo, se je antilopa pobrala in z nogo udarila 
lisic. Lisico je vrglo z zebre, zacvilila je in jima rekla: »Še 
se bomo srečali!« Zebra in antilopa pa sta si oddahnili in 
bili srečni, da imata druga drugo.

Zebra in antilopa sta še naprej ostali najboljši prijate-
ljici in niti to, da nista iste živalske vrste, ju ni motilo.

Špela Ekselenski, 7. b

Na pomoč

Dragi najditelj tega pisma!
Točno se ne spominjam, kaj se je zgodilo, vem pa, da 

sem doživel brodolom. Pristal sem na samotnem otoku. 
Potoval sem iz Anglije v Afriko, tako da sem blizu Afrike, 
to vem tudi zaradi pojedine ljudožercev, ki sem jih našel. 
Zelo me je strah, kajti bojim se, da me bodo ljudožerci 
požrli. Nekaj streliva za obrambo še imam, ampak ne več 
dosti. Dneve preživljam zelo samotno in žalostno. Naj-
bolj me je strah ponoči, saj se bojim, da me bo napadla 
kakšna zver, saj nimam pravega prebivališča. Nimam si ga 
časa zgraditi, ker si iščem hrano. Tudi te mi primanjkuje, 
saj je otok zelo majhen, skoraj vso hrano pa so pojedli bro-
dolomci, ki so bili tu pred meno. 

Dolgo tu ne bom zdržal, zato te prosim, da mi po-
magaš. 

                                         Robinson.

Rok Peklar, 7. a

Kralj Matjaž

Nekega dne sem šel na sprehod po gori Peci. Prišel 
sem v votlino in zagledal moža, ki spi za mizo. Imel je bra-
do ovito okrog mize. Poskušal sem ga zbuditi, ko sem že 
skoraj obupal, je le premaknil glavo in odprl oči. Vprašal 
me je, kateri dan je.  Povedal sem mu in ugotovila sva, da 
je spal 7 let. Zanimalo ga je, kdo sem in zakaj sem ga zbu-
dil. Povedal sem mu, da sem Alen in da sem ga poskušal 
zbuditi, ker še to ni uspelo nikomur. Bil je zelo vesel, da se 
je prebudil iz globokega spanca. Sedaj bo lahko nadaljeval 
svoje življenje in delo.

Alen Preložnik, 3. a

Srnica in zajček

Srna Lana in zajec Repek sta sredi jase preskakovala 
kozolce.

Zajec Repek je rekel: »Hej, srnica Lana, a si ti imela 
kdaj pravega prijatelja?«

Srnica je dejala: »Ne, vsi pravijo, da sem grozno hu-
dobna.« Zajec si je samo mislil, kako je lahko ona hudo-
ba. Srna Lana je rekla: »Temni se, morala bom domov. 
Zbogom zajček Repek, jutri se spet vidiva.« In vsak je 
odšel svojo pot. Naslednji dan sta se spet igrala. Zajček je 
hotel iti pit k reki, a sredi poti ga je zalotil požrešni volk. 
Zajček se ga je prestrašil in zbežal nazaj proti srnici, ko pa 
ga je ta zagledala, se je prestrašila in ubogega zajčka pusti-
la samega. Zajček volku ni mogel uiti, saj je bil prehiter. 
Volk je zajčka dohitel in ga zgrabil za vrat. Drugi dan pa 
je srnica Lana hodila, kot da se ni nič zgodilo.

Srna Lana se res ni izkazala kot prava prijateljica. 
Ubogi zajček je zaradi nje izgubil življenje.

Tjaša Polanec, 7. b

Tina Nemec, 7. b

David Brunčič, 7. a

Natalija Toplak, 8. a
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Zračna perspektiva

Pri opazovanju pokrajine vidimo v zelo jasnih barvah 
predmete, figure, rastline, ki so blizu nas. Barve so močne, 
take, kakršne so v naravi.  Če pa se oddaljujemo od teh 
predmetov, opazimo, da  barve postopoma bledijo, po-
stajajo sivkaste in celo modrikaste. Ravno tako postajajo 
oblike in obrisi predmetov nejasni, zabrisani.

Lokalna barva, to je barva predmetov, kakor jo zazna-
vamo od blizu, se z oddaljenostjo spreminja. Naraščata 
hladnost in sivina.

Vzrok za to, da se barva na predmetih spreminja ozi-
roma bledi in da izginjajo jasno vidni obrisi ter nadrobno-
sti na njih so plasti zraka, ki delujejo kot tančice.

Gostota zraka vpliva na moč barve oziroma na njen 
ton ter jasnost obrisov predmetov.

Skozi plasti zraka se najlažje prebija modra barva, ker 
ima zelo majhno valovno dolžino – prav zato barve mo-
drijo.

Ta pojav v naravi imenujemo zračna perspektiva.
Brane Lazič

Martin Cehner, 9. b Adriana Lovrenčič, 9. b

Simon Breznik, 9. b Valentina Trinkaus, 9. b

Katja Kotnik, 9. a Samanta Žvajker, 9. a
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Veseli dnevi v vrtcu v Selcah

Mraz vse bolj pritiska, čeprav še ni zime. Tudi ples pr-
vih snežink smo že dočakali.

Vrabčki pa smo neglede na letni čas in vreme aktivni 
na najrazličnejših področjih.

Mesec november smo pričeli s krajšimi počitnicami, 
ki so koristile tako nam kot vzgojiteljicam. Po končanih 
počitnicah pa se je delo v vrtcu nadaljevalo po utečenem 
ritmu.

V tem mesecu smo medse v vrtec povabili gospo 
Lojzko Zemljič iz Lenarta. Z njo smo z raznimi modelč-
ki izrezovali okraske iz slanega, t. i. dekorativnega testa. 
Nastajali so zanimivi in lepi okraski za novoletno jelko. 
Pri tem smo izredno uživali. Gospa Lojzka je svoje izdelke 
razstavila v našem vrtcu, da so si jih lahko ogledali starši. 
Prejeli so recept za dekorativno testo, da bomo lahko sku-
paj ustvarjali tudi doma.

Naša tradicija pa je, da vsako leto obiščemo lutkovno 
gledališče v Mariboru. Lutke so nepogrešljiv del našega 
otroštva in odraščanja, zato je ta dan, ko se odpravimo 
na lutkovno predstavo, prav poseben za nas. Tako smo 
se tudi tokrat skupaj s Sončki odpeljali v mariborsko lut-
kovno gledališče. Že sama vožnja z avtobusom je pravo 
doživetje. Pred predstavo smo se še sprehodili po mari-
borskih ulicah in si ogledovali božično okrašene izložbe. 
Hitro bi se privadili na takšne vrste sprehodov. Po ogle-
du lutkovne predstave Ringaraja pa je bilo navdušenje na 
vrhuncu. Predstava je bila izredno zanimiva, saj so otroci 
lahko sodelovali v sami predstavi. Odgovarjali so na dolo-
čena vprašanja lutkarjev in izredno uživali ob tem. Njihov 
smeh se je razlegal po vsej dvorani.

Še istega dne smo Vrabčki zvečer nastopali v KD Sel-
ce na prireditvi Naš kraj poje. Gledalcem smo postregli s 
tremi pesmicami; Mačke in psi, Ježek in medved ter Zida-
mo hiško. Kljub manjši tremi, pa še ta je bila bolj na strani 
vzgojiteljic, smo prejeli najburnejši aplavz. Ob koncu pri-
reditve so nas pogostili s sendviči, sokovi in čokoladicami. 
Mi pa smo popestrili še preostali del programa, ko smo 
pod odrom nekateri tudi malo zaplesali.

Otroci in vzgojiteljici iz vrtca Selce

Izrezovanje okraskov iz dekorativnega testa.

Obisk lutkovnega gledališča v Mariboru.

... na koncu pa smo še malo zaplesali.

Vrabčki smo nastopili na prireditvi Naš kraj poje ...

Veselje ob prvem snegu.
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Na filmskem platnu

Romantično ko-
medijo Petelinji zaj-
trk je zrežiral Marko 
Naberšnik. V njej 
igrajo znani slovenski 
igralci, kot na primer 
Vlado Novak, Pia Ze-
mljič, Marko Bizjak, 
Dario Varga, Janez 
Škof ter hrvaška pev-
ka Severina.

Petelinji zajtrk je 
ljubezenski film, kate-
rega zgodba se dogaja 
v Gornji Radgoni. 
Mlad fant Adi Slavinec, med prijatelji znan po vzdevku 
Djuro, se zaposli kot vajenec pri mojstru Gajašu, starej-
šemu lastniku avtomehanične delavnice. Gajaš mu za bi-
vanje ponudi tudi majhno sobo in Djuro se vanjo preseli. 
Z Gajašem vzpostavi odnos vajenec-mojster, ki se počasi 
prelevi v iskreno prijateljstvo. Ko v prometni nesreči po-
škoduje svoj avto, v avtomehanično delavnico zaide tudi 
Bronja, sicer poročena z Lepcem, lokalno barabo, zvo-
dnikom in organizatorjem glasbenih dogodkov v okolici. 
Med njo in Djurom se prebudijo čustva in skrito razmer-
je kmalu zahteva svoj davek. Medtem pa Gajaš sanja o 
Severini, hrvaški pevki, ki se na svoji glasbeni turneji po 
Sloveniji ustavi tudi v Gornji Radgoni. Ko se ponudi pri-
ložnost, da jo spozna tudi osebno, njegovo srce vztrepeta.

Nekaj besed o igralcih:

Pia Zemljič je študij dramske igre končala na AGRFT. 

Že vrsto let je dejavna na področju gledališča, filma in te-
levizije. Sodi med tiste slovenske igralke, ki združujejo v 
sebi izjemen igralski talent in naravno lepoto, ki vedno 
znova očara. Gledališke odre je osvojila v predstavah De-
beluhi v krilcih, Zločin na kozjem otoku, Drakula, Ha-
mlet … Mnogi pa jo poznajo iz televizijskih nadaljevank 
Pod eno streho in Blisk.

Vlado Novak sodi med najvidnejše gledališke in 
filmske igralce v Sloveniji. Je član Drame SNG Maribor. 
V svoji karieri je odigral več kot sto različnih gledaliških 
vlog, večinoma glavnih, in nastopil v vrsti filmov. Prejel 
je nagrado Prešernovega sklada za leto 1985, Glazerjevo 
listino, Marulićevo nagrado v Splitu in sedem Borštniko-
vih nagrad. Izmed filmskih vlog pa nedvomno odmeva 
sodelovanje pri uspešnicah Kajmak in marmelada (2003), 
Zvenenje v glavi (2002), Barabe! (2001) …

Katja Domajnko, 9. b

Glasbena lestvica OŠ Voličina

Toše Proeski – Moja1. 
Celine Dion – Taking 2. 
Chances
Nelly Furtado – Do it3. 
Rihanna – Don`t stop 4. 
the music
Nickelback – Rockstar5. 
Toše Proeski – Jedina6. 
Sean Kingston – Beautiful girl7. 
David Bisbal – Silencio8. 
Nelly Furtado & Juanes – Te busque9. 
Fergie – Big girls don`t cry10. 

Nika Mihelič, 9. b

Rebus
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1  2  3  4

Rešitev: _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _





PRI USTVARJANJU GLASILA SMO SODELOVALI: novinarji: Jerneja Breznik, Nuša Ornik, Nico Meško, Kaja Tuš, Anja Vrabl, 
Gabrijela Jazbinšek, Ines Hafner, Saška Kolarič, Natalija Krajnc, Gregor Brdnik, Andrej Sterniša, Katja Domajnko, Barbara Sužnik, Špe-
la Slanič, Samanta Žvajker, Barbara Babič, odgovorna urednica: Nika Mihelič, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje 
literarnih strani: Tadeja Knuplež, računalniško oblikovanje: Dani Sajtl. ŠOLARČEK IZHAJA VSAK ZADNJI ŠOLSKI DAN V 
MESECU. BREZPLAČNO GA DOBI VSAKA DRUŽINA, KI IMA OTROKE V OŠ VOLIČINA OZIROMA VRTCU, DELAVCI 
IN UPOKOJENI DELAVCI ŠOLE, VSI SPONZORJI, OBČINA LENART IN ZAVOD ZA ŠOLSTVO OE MARIBOR.

Spoštovani bralci Šolarčka - mesečnega glasila OŠ Voličina!
V šolskem letu 2006/07 bomo s pomočjo sponzorjev in staršev donator-
jev izdali deset številk Šolarčka. V šolskem skladu, ki smo ga ustanovili 
pred šestimi leti, smo z zbranimi sredstvi pokrivali stroške izdajanja šol-
skega glasila v tem obdobju, hkrati pa smo lahko kupili veliko učil, učnih 
pripomočkov, računalniške opreme, knjig ... Pouk in druge dejavnosti v 
šoli ter v zadnjem letu tudi v vrtcu potekajo zaradi vaše pomoči kvalite-
tneje in bolj zanimivo za otroke in učence. V imenu otrok in učencev ter 
sodelavcev se Vam za sodelovanje v šolskem skladu iskreno zahvaljujem.

Ravnatelj: Anton Goznik

KS Voličina
Uradne ure:

torek, 8.00 – 13.00

Referent: Mirko Kojc
Tel. št.: 729 26 23

V ostalem delovnem času smo 
dosegljivi:

GSM: 041 469 994
Tel. št.: 729 13 32

VINOGRADNIŠTVO

Zupančič Jože in Marija
 

Nadbišec 34
2232 Voličina

Prodaja grozdja in neustekleničenega vina

GSM: 031 264 797
GSM: 031 797 829
tel.: 02 720 77 42

e-pošta: savinjon@email.si

Novosti iz šolske knjižnice


