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Novoletno voščilo!

Naj bo mirno, naj bo lepo, ne le v praznični bleščavi, naj prav vsak dan v novem letu z nasmehom toplim Vas pozdravi. 
Dobro voljo naj pripelje, zdravje, smeh in sončne dni ... V letu 2008 Vam želimo vse lepo.

Otroci, učenci in kolektiv OŠ Voličina

Utrinki iz zaključne prireditve ob 250-letnici organiziranega šolstva v Voličini (več v rubriki Aktualno).
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V prvi šolski kroniki, 
ki jo hranimo v arhivu 
šole, piše, da je leta 1757 
v Voličini poučeval stal-
ni učitelj. To je tisti po-
datek, na katerega se je 
nanašalo naše praznova-
nje. S praznovanji smo 
začeli v petek, 2. febru-
arja 2007, s proslavo ob 
slovenskem kulturnem 
prazniku. Skozi celo leto 
smo nanizali 15 priredi-
tev. Zadnjo oziroma 15. 
smo izvedli v petek, 7. 
12. 2007, v telovadnici 
OŠ Voličina.

Pri prireditvah je 
sodelovalo veliko kraja-
nov in društev, vsem se 
iskreno zahvaljujem za 
pomoč pri organizaciji 
raznih dogodkov ob ju-
bileju našega kraja. Zelo 
veseli smo bili obiska 
državne sekretarke na 
Ministrstvu za šolstvo in 
šport, dr. Alenke Šverc, ki 
nas je obiskala na priredi-
tvi ob zaključku šolskega 
leta 2006/07. Lepo petje 
in igranje smo poslušali 
na prireditvah Sosed 
sosedu poje in Naš kraj 
poje, ki ju je pomagalo 
organizirati KTD Selce. 
Veseli nas, da smo s pri-
reditvami vzpodbudili 
nekatere skupine, ki že 
dlje časa niso javno na-
stopale, da so se bile po 
7 letih spet pripravljene 
javno predstaviti. V mi-
slih imam ansambel Izvir 
in Ženski oktet Voličina. 
Nonet OŠ Voličina je 
prav tako kar nekajkrat 
ubrano zapel. Delavci 
šole, upokojeni delavci, 
člani sveta staršev in sve-
ta zavoda smo bili veseli 
nad odločitvijo župana 
Občine Lenart, mag. 
Janeza Krambergerja, 
da kolektivu OŠ po-

dari predstavo rokgre: 
Pavlek v izvedbi Petra 
Trnovška. Učence šole 
je obiskal Dejan Zavec, 
svetovno znani vrhun-
ski boksar. Izdali smo 
zbornik Voličina – moj 
svet in ga na miklavžev 
predvečer predstavili 
širšemu krogu ljudi. Po 
izrečenih izjavah mno-
gih ljudi se potrjuje dej-
stvo, da smo izdali lepo 
knjigo, ki je ponos šoli 
in kraju. Da je zbornik 
takšen kot je, pa gre za-
hvala uredniškemu od-
boru, različnim piscem 
in Mateji Kramberger 
ter sponzorjem zborni-
ka. Posebno zahvalo pa 
si zaslužita Dani Sajtl 
in Brane Lazič, ki sta 
poskrbela za likovno po-
dobo zbornika oziroma 

njegov estetski videz. Še 
enkrat vsem skupaj, ki ste 
kakorkoli pripomogli k 
izdaji zbornika in organi-
zaciji prireditev, iskrena 
hvala.

Po besedah obisko-
valcev so šolske priredi-
tve drugačne, zanimive, 
da je temu tako je za-
sluga strokovnih delav-
cev, ki otroke in učence 
pripravljajo na nastope, 
za kar se vsem iskreno 
zahvaljujem. Po svoji 
drugačnosti pa sta se po-
kazali tudi prireditvi ob 
zaključku šolskega leta 
2006/07 in zaključna 
prireditev, ko nas je obi-
skal minister. Obe prire-
ditvi si je zamislila in or-
ganizirala Mojca Vogrin 
Pivljakovič, za kar se ji 
najlepše zahvaljujem.

Pika na i naših pra-
znovanj ob četrtini ti-
sočletja organiziranega 
šolstva v Voličini pa je 
bila zaključna priredi-

Praznovanje 250-letnice organiziranega šolstva v Voličini
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tev, ki smo jo izvedli v petek, 7. 12. 2007, ob 18. uri v 
telovadnici šole, saj nas je takrat obiskal in nagovoril mi-
nister za šolstvo in šport, dr. Milan Zver. Prireditve se je 
udeležila tudi predstojnica ZRSŠ OE Maribor, mag. Vera 
Bevc. Cilj vseh naših prireditev je bil tudi ta, da širšemu 
krogu ljudi v našem kraju ter v Občini Lenart sporočimo, 
da se šola in vrtec v Voličini ubadata s prostorsko stisko. 
Zelo veseli smo bili besed ministra dr. Milana Zvera, ki je 
med drugim povedal, da stvari kažejo tako, da naj bi se 
v letu 2008 začela izgradnja prizidka pri OŠ Voličina in 
izgradnja vrtca.

V decembru otroci in tudi mi starejši pričakujemo tri 
dobre može. Miklavž nam je podaril in prinesel zbornik 
Voličina – moj svet. Naslednja dva, ki še prihajata, pa bo-
sta po besedah ministra dr. Milana Zvera darilo prinesla z 
zamudo, torej šele sredi leta 2008, pa nič zato, saj je »da-
rilo« tako veliko in tako težko, da ga ob obilici dela z naj-
mlajšimi v tem božično-novoletnem času res ne zmoreta.

Ravnatelj

Odbojkarsko tekmovanje

V torek, 27. 11. 2007, je na naši šoli potekalo odboj-
karsko tekmovanje. Tekmovale smo tri šole: OŠ Voličina, 

OŠ Selnica ob Dravi in OŠ Rudolfa Maistra. Najprej smo 
se pomerili z OŠ Rudolfa Maistra, katere smo premagali 
z rezultatom 2 : 1. Nato pa smo še igrali z OŠ Selnica ob 
Dravi, s katero smo izgubile 0 : 2. Kljub temu smo se pov-
zpele na odlično 2. mesto.

Barbara Babič, 9. a

Mali nogomet

Pri malem nogometu igra pet igralcev, dva napadalca, 
dva obrambna igralca in en vratar. Ekipa ima kapetana, ki 
nosi kapetanski trak. Igrišče ima dve polovici, ki ga ome-
jujejo avti. Gol je visok cca. 2 m in dolg cca. 3 m. Igra traja 
2 x 25 min. Igro sodi en sodnik, ki ima rumen in rdeč kar-
ton. Igralci igrajo z neodbojno žogo. Če igralci naredijo 
šest prekrškov, ima nasprotna ekipa enajstmetrovko.

Pri ŠKL nogometnem tekmovanju, v katerega je letos 
vključena tudi naša šola, pa so pravila nekoliko prilagoje-
na. Tekma traja 4 x 12 min. Najprej igrajo dekleta, nato 
fantje. Rezultat se sešteva. V sredo, 28. 11. 2007, smo 
imeli prvo tekmo v Destrniku. Naša dekleta so izgubila z 
rezultatom 2 : 1, fantje pa 5 : 1. Torej je bil končni rezultat 
7 : 2 za Destrnik. Moramo pa omeniti, da je Destrnik lani 
dosegel drugo mesto v Sloveniji, zmago so zgrešili le za en 
gol. Naslednja tekma nas čaka v sredo, 12. 12. 2007, ob 
14.00 v domači telovadnici. Vabljeni vsi športni navijači.

Tadej Fras, 8. a

Išče se najboljši športnik ali
športnica naše šole

Konec oktobra nas je obiskal boksarski prvak Dejan 
Zavec, o tem zanimivem obisku smo že pisali v prejšnji 
številki Šolarčka. Na šoli pa nam je pustil tudi dve ma-
jici in kapi z njegovim podpisom in sliko, ki jih bosta 
prejela najboljša športnika naše šole. Vsak razred bo torej 
predlagal enega športnika oz. športnico iz svojega razre-
da. Izmed predlaganih učencev bomo na koncu šolskega 
leta izbrali dva učenca, ki bosta za svoje športne dosežke 
prejela majico in kapo Dejana Zavca. Zato prosimo, da 
vsak razred pripravi predstavitev enega oz. dveh učencev 

Naslovnica zbornika Voličina – moj svet.
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za katerega meni, da si zasluži naziv NAJ ŠPORTNIK/
ŠPORTNICA ŠOLE. Tega učenca/učenko naj predsta-
vi, doda sliko, opiše šport, s katerim se ukvarja, treninge, 
dosedanje rezultate, pričakovanja ...

V vsakem naslednjem Šolarčku bomo tako predstavili 
enega ali dva predlagana učenca, da se boste ob koncu šol-
skega leta lažje odločili, za koga glasovati.

Ines Vrabl, 9. b

Tekmovanje ŠKL

V sredo, 12. 12. 2007, smo se učenci v šolski telova-
dnici pomerili v nogometu. Tekmovanje je potekalo med 
OŠ Cirkulane–Zavrč in OŠ Voličina. Na tekmovanje je 
prišla celotna ekipa ŠKL. Posneli so vsako minuto tekme. 
Poleg tega so se učenci potegovali za miss in mistra, neka-
teri pa so se preizkusili v petju. Tekmovanje se je dobro iz-
teklo za OŠ Voličina, saj smo zmagali 6 : 2. To je do sedaj 
naš največji uspeh v ŠKL.

Barbara Babič, 9. a

V trgovini

Šli smo v trgovino Kmetič. Preden smo vstopili, smo 
si ogledali delovni čas trgovine in preverili ali je trgovina 
res odprta.

Ko smo vstopili, smo lepo pozdravili. Nato nam je 
prodajalka pokazala, kje se lahko razgledamo. Tam nam 
je učiteljica dala nalogo, da pogledamo od kod so konzer-
ve rib in v kateri državi so narejeni rezanci. Zatem smo šli 
na drugi konec trgovine. Tam smo srečali šefa trgovine in 

mu postavili vprašanja o trgovini. Potem sva se s Tino še 
zahvalili, da smo lahko odšli. Šefici sva izročili darilo, to je 
bil svečnik. Ker je bila darila zelo vesela, nam je vsem po-
darila čokoladne Miklavže. Lepo smo se zahvalili in odšli 
nazaj v šolo.

Zala Jug, 3. a

Podnebne spremembe

Ljudje vse več zaznavamo spremembe vremenskih in 
podnebnih razmer , ki iz leta v leto naraščajo. Sprašujemo 
se, kaj je temu vzrok? Prevelika objestnost in malomaren 
odnos do naravnih dobrin, kot je naše okolje, lažni obču-
tek premoči nad naravo, ki sta ga ponudila sodobna teh-
nologija in hiter razvoj v zadnjih desetletij?

Prav moderna tehnologija je tista, ki nam je omogoči-
la, da v zrak spuščamo vse večjo količino plinov, ki v nara-
vi skrbijo za toplotno ravnovesje ozračja. Plini tople grede 
nam omogočajo razmeroma lagodno življenje na Zemlji, 
a človek je v zadnjih desetletjih z uporabo fosilnih goriv  
zvišal njihovo koncentracijo.

V Sloveniji se vključujemo v mednarodna prizadeva-
nja za zmanjševanje podnebnih sprememb. Različne akci-
je in projekti potekajo na Ministrstvu za okolje in prostor, 
na Agenciji RS za okolje pa budno spremljamo, kaj se s 
podnebjem dogaja pri nas in v svetu, kakšne spremembe 
se nakazujejo in kaj bi lahko pomenile za naše podnebje.

Marilena E. Agapito in Barbara Bašl, 7. a

Foto: Dani Sajtl
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Božič in zima

Božič in zima
brat in sestra sta,
decembra se srečata.

Jelko okrašujemo,
okraske kupujemo,
še jaslice postavimo,
za božič se pripravimo.

Komaj že čakamo sneg,
da nam ne zmanjka kep,
sani in smuči pripravimo vsi.

Tudi Božiček ne spi,
že pripravlja si sani,
da veliko otrok obdari.

Nataša Brunčič, 5. a

Božiček, kje si?

Zunaj je hudi mraz,
jaz čakam na božični čas.
Gledam v nebo,
če se bo kaj zalesketalo.

Božiček iščem te,
saj nikjer ne najdem te!
Zunaj že sneži – le kje si?

Otroci čakajo, da te vidijo,
da zvončke zaslišijo
in zazrejo se v nebo.

Karin Petko, 5. a

Snežak

Deček in deklica sta delala snežaka. Deček Fredi 
je rekel deklici, da bo skoraj pomlad. Naslednje jutro je 
bila pomlad. V dolini je bil še sneg. Deček in deklica sta 
naredila snežaka, ampak stopil se je, ker je nanj posijalo 
sonce.

Matic Goznik, 2. a

Na ribolovu

Ribič je šel na ribolov. Zraven je vzel ribiško palico in 
vedro. Trnek je spustil v reko. Ker ni ujel nobene ribe, je 
šel domov.

Mihael Dobaja, 2. a

Na obisku pri Robotniku

Robotnik me je povabil na svoj planet, ki se imenuje 
Robogalaksija. Pome je pršel z mini raketo, ki jo je spravil 
v lonček. Odpotovala sem v vesolje. To je bil čudovit tre-
nutek v mojem življenju.

LITERARNE STRANI
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Žan Majerič, 7. a

Žiga Živko, 7. b
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Robotogalaksija je zelo lepa. Robotnik je najraje igral 
tenis. Nekega dne ko z Robotnikom igrava tenis na nje-
govem dvorišču pristane velika raketa. Na raketi je pisalo 
Rogos zvezda Inis Bebt. V njej je bil Robotnikov sovra-
žnik. Prihajal je s planeta Mičipičik. Robotnik mi je že 
pripovedoval o njem. Inis Bebt je imel je tri oči in šest 
rogov. Imel pa je tudi pomočnike. Podobni so bili konju z 
rogovi, ki so se vozili na letečih rolkah. Inis Bebt pa je bil 
na predmetu, ki je zgledal kot krožnik, iz katerega jemo 
juho. Imel je majhna kolesa. Na tem krožniku so bili trije 
sedeži. Na enem je sedel Inis, na drugih dveh pa sta sedela 
njegova pomočnika. Pomočniki so pri Robotnikovi hiši 
začeli kopati globoko luknjo za razgledni stolp. Očitno 
se je Inis hotel maščevati Robotniku, ker je na njegovem 
ozemlju postavil tovarno za izdelavo raketnih delov. Čez 
nekaj dni je bil stolp nared. Prihajali so turisti, kar je Ro-
botniku ugajalo, saj mu je prineslo veliko denarja. Inis se 
je razjezil, saj ni vedel, kaj bi storil. Njegov pomočnik pa 
mu je predlagal: »Lahko bi se z Robotnikom spoprijate-
ljila, tako bi ti dobival denar za tovarno, on pa za stolp.« 
»Pametna ideja,« mu je odgovoril Inis.

Tako sta Robotnik in Inis postala prava prijatelja. Inis 
mi je obljubil, da me bo peljal na planet Mičipičik. Oba 
sta mi podarila mini raketo, ki je lahko spraviš kar v lon-
ček. Kmalu sem odletela z raketo nazaj domov. To je bil 
najlepši trenutek v mojem življenju.

                                       Katja Rašl, 5. a osemletke

Prvič na ladji

Med lanskimi počitnicami na morju, sem se prvič pe-
ljala z ladjo. Odpluli smo na Kornate.

Zjutraj smo se z avtom odpeljali v Zadar, kjer nas je 
čakala ladja z imenom Argonaut. Hitro smo se vkrcali in 

že smo odpluli. Ladja je bila velika in lepa. Bila je dvonad-
stropna, sedela sem na palubi. Imela sem čudovit razgled 
na morje in številne otoke. Poslušala sem glasbo in s pri-
jateljicami tekala gor in dol. Ko smo prispeli na Kornate, 
smo imeli kosilo, hitro sem pojedla in odhitela na plažo. 
Srečali smo osla, bil je zelo lep in prijazen. Z njim smo se 
igrali in ga hranili. Popoldan smo odpluli nazaj proti Za-
dru. Pihal je močan veter. Morje je postalo valovito, zato 
se je ladja močno zibala. Bilo je zabavno, vendar so me od 
vetra bolela ušesa.

Večkrat slišim pesem, ki se je vrtela na ladji, obudi mi 
lepe spomine. Želim si še več potovanj z ladjo.

Manja Balaj, 5. b

Srečanje z žrebičkom

Pozvonil je telefon. Klical je dedek, ki mi je sporočil, 
da se je skotil žrebiček. To sem takoj sporočila mami, ki 
me je še tisti hip odpeljala k dedku.

Ko sva prispeli, sem odhitela h konjem. Zadihano sem 
se ustavila pred hlevom. Vseh enajst konjev je navihano 
zarezgetalo. Odprla sem vrata hleva in nemudoma odšla 
do boksa, v katerem je leno poležaval žrebiček, ki sem ga 
poimenovala Zoro. Tisti trenutek sem ga objela in mu 
pritisnila masten poljub na topel vrat.

Primož Rojko, 7. b

Timotej Kurnik, 7. a

Klavdija Vogrin, 7. a
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To je bil najlepši dogodek v mojem življenju. Žrebiček 
je sedaj star pol leta in je še vedno tako ljubek kot takrat.

Anja Ornik, 5. b

Prebudil se je kralj Matjaž

Kralj Matjaž se je pretegnil, zazehal in odločno stopil 
na plan. Zelo se je začudil, ko je videl, kaj vse se je spremi-
lo. Vendar je videl tudi ljudi, ki trpijo, vojno in lačne otro-
ke. Odločil se je, da bo s svojo vojsko pomagal vsem, ki se 
ne morejo braniti sami. Pripeljal je vodo in hrano za lačne 
ter zdravila za bolne. Bilo je toliko dela, da je postal zelo 
utrujen. Komaj je prišel v Slovenijo do svoje Pece, že spet 
je sladko zaspal. Nihče ne ve, kdaj se bo ponovno zbudil.

Domen Leš, 3. a

Zajček in zrcalo

Bil je zajček, ki je imel zrcalo. V njem se je vsako jutro 
gledal in občudoval. Ko je nehal z občudovanjem, je šel 
ven in se bahal pred zajčicami. Toda tisti dan ga zajčice 
sploh niso pogledale. Zajček je bil tako jezen, da je svoje 
zrcalo treščil ob tla. Zajček je začutil, da je naredil napako. 
Zato ga je nesel na popravilo, kjer ga je zdravnik za zrcala 
popravil. Spet je bil srečen in izmed vseh zajčic si je izbral 
najlepšo za ženo. Druge so bile nanjo malo ljubosumne, 
vendar zajček jih je imel za zelo dobre prijateljice. 

Zajček, zrcalo in zajčice so dolgo srečno živeli.
Amadeja, Zala, Kaja, Špela, 3. a 

Robinsonsko pismo

Rešitelj!
Če si našel to pismo ga preberi do konca, gre za življe-

nje ali smrt.
Jaz sem Robinson. Doživel sem brodolom. Nahajam 

se na enem izmed treh otokov, ki so med seboj povezani. 
So v obliki trikotnika. Na otoku še do sedaj nisem opazil 

znakov življenja. Otok prekriva gozd. Prvi dan brodolo-
ma sem preživel v grmovju blizu vzhodnega dela otoka. 
Skoraj vso noč nisem spal. Bilo me je strah. Zdaj živim 
na najvišjem drevesu. Drevo je primerno za spanje. Ima 
veliko krošnjo, primerno za začasno prebivališče. Jem 
predvsem banane in pijem kokosovo mleko. Na otoku 
sem našel tudi izvir nekega potoka.

Prosim te, da to pismo pokažeš še drugim. Že v naprej 
se ti zahvaljujem, samo rešite me.

Lep brodolomski pozdrav.
                                                                R.

Timotej Kurnik, 7. a

Kokoš in lisica

Nekoč je živela lisica, ki so ji pravili tatica, ker je vsa-
ko jutro kradla lepe kokoši iz kokošnjaka blizu njenega 
brloga.

Nekega jutra se je spet odpravila v kokošnjak, kjer si je 
izbrala najlepšo kokoš in ji dejala: »Danes greš pa z mano 
v gozd.« Ubogo kokoš je bilo tako strah, da se je samo 
zavila v svoja krila in se skrila. Lisico je zanimalo, kam 
se je skrila kokoš. Kmalu jo je našla in jo odvlekla v svoj 
brlog, kjer jo je zaprla v kletko in zaspala. Medtem so se 
v kokošnjaku zbrali vsi petelini in izbrali najspretnejšega, 
najpogumnejšega in najmočnejšega, da bi rešil kokoš.

Izbrali so ga in moral se je odpraviti v gozd. Takoj je 
našel spečo lisico in žalostno kokoš. Stekel je h kokoši in 
jo osvobodil iz kletke. Kokoš se je zahvalila petelinu za 
pomoč in mu govorila, kako je srečna, da jo je rešil.

Prišla sta nazaj v kokošnjak, kjer so se že vsi veselili in 
nazdravljali pogumnemu junaku. Kokoš je spoznala, da 
pravega prijatelja spoznaš v nesreči.

Nejc Krajnc, 7. b

Klemen Ozmec, 7. b

Aljaž Polič, 7. a
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Prišel je praznični čas, čas pričako-
vanj in najlepši mesec v letu

Na vrata našega vrtca je potrkal čarobni december. Z 
vseh kotov in vogalov se na različne načine plazi v igralni-
co ter nam krajša čas čakanja na obisk dedka Mraza. Prija-
zni mož nas bo letos zagotovo obdaril z novimi igračami, 
če bomo pridni, če bomo med seboj prijatelji, če bomo 
vse pojedli, kar nam prijazne kuharice pripravijo za zajtrk, 
kosilo in malico ... ali pa kar tako – da bomo srečni, zdravi 
in veseli.

In kako smo Sončki s Klavdijo in Jelko prispevali k 
delčku te decembrske čarobnosti?

Nadeli 
smo si ka-
pice in se 
s palčkom 
Po ha j a l č -
kom od-
pravili na 
pravl j ični 
s p r e h o d . 
V naših 
kapicah so 

našle dom najrazličnejše živali. Palček Pohajalček pa nas 
je navdušil, da smo si izdelali vsak svojo hiško iz sanj, svoj 
domek ali naročje, v katerega se lahko stisnemo.

In kaj je še tako                              pravljičnega pri nas?

NAŠI NAJMLAJŠI

Pravljična 
dežela.

Praznično 
pogrnjena 
mizica.

Miklavžu 
smo napisali 
pismo, mu 
narisali kaj 
lepega in 
prijetno nas 
je presenetil.

Presenetil 
pa nas je 
tudi Modri 
Medvedek 
s svojim 
obiskom. 
Prijetno smo 
poklepetali, 
kakšno za-
peli in veselo 
zaplesali.

Ker pa v pra-
zničnih dneh 
res ne gre brez 
vesele glasbe 
in rajanja, 
smo bili zelo 
veseli druženja z 
gospo Metko. Ob 
poskočnih ritmih 
smo zapeli in 
zaplesali.

Od takrat 
je v našem 
glasbenem 
kotičku 
vedno veselo 
in živahno. 
Sončki radi 
muzicirajo, 
še posebej 
ko se jim 
pridruži 
dijakinja 
Tina.

Vesele praznike in zdravja, veselja, sreče ter uspehov 
polno leto 2008!

Vam želijo otroci in vzgojiteljici vrtca Voličina.
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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


