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Ali je 13. v mesecu res srečen dan?

IZ NAŠEGA KRAJA

V ponedeljek, 13. 10. 2008, ob 10.00 uri, sta župan
občine Lenart, gospod mag. Janez Kramberger, kot
predstavnik investitorja in gospod Ljubomir Cimerman iz podjetja Gradis GP Gradnje Ptuj d.o.o., kot
predstavnik izvajalca gradbenih del, podpisala pogodbo o izgradnji novega vrtca in prizidka k OŠ Voličina.
Investicija predvideva tudi prostorske preureditve v
obstoječi šoli. Gradnja bo potekala v dveh fazah, tako,
da bi naj bil vrtec zgrajen julija 2009. S 1. septembrom
2009
bomo
zato lahko vpisali v vrtec pri
OŠ Voličina
prvič otroke
prvega starostnega obdobja. Celotna
investicija bo
p re d v i d o m a
zaključena julija 2010.
Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da se je investicija pripeljala do podpisa pogodbe in začetka izgradnje, se najlepše in iskreno zahvaljujem. Še posebej se
zahvaljujem občinski upravi Občine Lenart, na čelu
z županom, mag. Janezom Krambergerjem in občinskim svetnikom Občine Lenart, ker ste prošnje in
potrebe šole ter pobude krajanov Voličine upoštevali
in investicijo podprli na ta način, da ste jo uvrstili v
proračun za leto 2008, 2009 in 2010.
Na šoli se zavedamo , da gre za veliko investicijo,
ki je skupaj z opremo vredna okrog 2 milijona €. Če
se malo poigram s številkami, bi to pomenilo, da bi
vsakega krajana KS Voličina (okrog 2400 nas je) ne
glede na starost, investicija stala okrog 850,00 €, če bi
jo financirali sami. Povedano drugače, s tem denarjem bi lahko kupili 200 novih avtomobilov po ceni
10.000,00 €.
13. v mesecu je po moje srečen dan, srečen za šolo
v Voličini, za naše otroke in učence, za zaposlene v
šoli in za vse občane KS Voličina.
Ravnatelj

Praznovanje selških gasilcev
Prostovoljno gasilsko društvo Selce letos praznuje
60-letnico obstoja. Ob omenjenem jubileju so člani v
soboto, 4. oktobra 2008, pripravili manjšo slovesnost,
ki je sovpadla z 38. Dnevom gasilcev Gasilske zveze
Lenart. Ob tej priložnosti je potekal tudi blagoslov in
sprejem novega vozila, kombija GVM 1 Renault Master.
PGD Selce je nekaj posameznikov zaradi potrebe
zaščite pred požari ustanovilo leta 1948. Čez nekaj let
so zgradili gasilski dom in ga skozi vsa leta obstoja
obnavljali, nabavljali in vzdrževali ustrezno opremo
ter pogojem primerna vozila. Ob letošnjem jubileju
so se člani društva odločili za nabavo novega kombija.
Društvu je pri tem v izdatni meri pomagala Občina
Lenart pod okriljem župana, mag. Janeza Krambergerja, saj je v celoti financirala nabavo avtomobila.
Člani društva so izvedli tudi nabiralno akcijo v domačem kraju in tako s pomočjo prostovoljnih prispevkov
domačinov in donacij nekaterih podjetij financirali
nadgradnjo vozila za potrebe gasilstva.
Na sobotni slovesnosti je skozi del Selc potekal
mimohod gasilcev, sledil je blagoslov novega vozila pred kulturnim domom v Selcah, ki ga je opravil
farni župnik Ciril Čuš. Po blagoslovu je mag. Janez
Kramberger predal ključe novega vozila predsedniku
PGD Selce, Francu Kopčiču. Sledil je kratek kulturni program v dvorani, ki so se ga poleg župana Občine Lenart, predstavnikov Gasilske zveze Lenart in
posameznih gasilskih društev udeležili tudi poslanec
državnega zbora Milan Gumzar, podpredsednik Gasilske zveze Slovenije, mag. Janez Merc, in drugi povabljeni gostje.
Podeljena so bila priznanja in zahvale, ki so jih
društvom in posameznikom podelili predstavniki
PGD Selce, GZ Lenart in Občine Lenart. Na slovesnosti so govorniki pohvalili jubilej PGD Selce in izpostavili pomen gasilstva danes in za v prihodnje.
Mateja Kramberger

Naravoslovni dan
V četrtek, 16. oktobra 2008, smo se z avtobusom
odpeljali v Lenart na občino. Tam smo si ogledali likovno razstavo, kjer je svoja dela razstavljala Ana Šuster. Bili smo tudi v županovi pisarni. Potem smo šli v
knjižnico. Tam smo imeli pravljični krožek. Knjižničarka nam je prebrala lepo pravljico o deklici in morskem prašičku. Pravljica je bila zelo zanimiva. Vrnili
smo se v šolo in tam smo imeli spet pravljični krožek.
Dan je bil zelo zanimiv in zabaven.
Matic Goznik, 3. a

Karin Petko, 6. a
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Bili smo na Pikinem festivalu
Doma sem se oblačila in si na noge nataknila pisane nogavice. Mamica me odpelje v šolo. Učiteljico
smo pričakali pred razredom. Potem smo šli na avtobusno postajo. Odpeljali smo se v Velenje na Pikin
festival. Ko smo prispeli do Pikine festivala, smo šli v
šotor. In tam smo si lahko nekaj izdelali. Pred šoto-
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rom nas je čakala Pika Nogavička. Odšli smo v vilo
Čira-Čara, tam smo se igrali. Nato smo šli do avtobusa, se najedli in odpravili proti Voličini. V Voličini so
nas pričakali starši.
Samanta Simonič, 4. a

AKTUALNO
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Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost
V oktobru smo učenci 9. razreda postali varuhi
prvošolcem. Odpravili smo se v njihov razred, kjer so
nas že veselo pričakovali. Tam so se prvošolci lahko
sami odločili, koga želijo imeti za varuha. Poklonili

smo jim naše risbe, oni pa so nam podarili risbice, ki
so jih narisali sami. Nato smo jim veselo obljubili, da
jih bomo še naprej obiskovali in jim pomagali.
Anja Vrabl, 9. a
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Sanje
O, jutro je že. Vstanem, pogledam skozi okno in
lije kot iz škafa. Oblečem se, umijem zobe in brž odhitim v šolo. Uf, kakšen dolgčas, šola res ni zame, zato
se raje odpravim v cirkus. Plešem s sloni, kotalim se
z opicami, hodim po vrvi, skačem z levi, jaham krokodila in na koncu premagam mogočnega Adolfa v
dviganju uteži. Ja, to je življenje, pomislim. A v tistem
trenutku me nekdo prime za ramo, Jure, matematika
je! Ne sanjaj! Šola ni nadloga, prav zabavna je.
Jure Recek, 4. a

Pika Nogavička

Rebeka Šnofl, 6. a

Jaz sem Pika Nogavička. Živim v vili Čira-Čara.
Ne živim sama, ampak z opico in s konjem. Opici je
ime Gospod Ficko. Imam dva nova prijatelja, to sta
Tomaž in Anica. Z njima preživim veliko časa. Moj
oče je zamorski kralj in živi na Taka-Tuki. Tudi jaz
sem tam živela nekaj časa.

Dani Hegedič, 6. b

Zelo rada imam palačinke. Nihče mi ne ukazuje,
kakor drugim otrokom. Zelo sem vesela, da imam
prijatelje.
Martina Ornik, 4. a

OBLAK ČARLI
SEM OBLAK ČARLI. JADRAM PO NEBU IN
GLEDAM NA ZEMLJO, KAJ DELAJO OTROCI.
VESEL SEM, ČE SO OTROCI PRIDNI. OTROKOM
TUDI VEČKRAT PONAGAJAM, SAJ JIH POŠKROPIM Z DEŽJEM.
MITJA KLOBASA, 2. A

NA KMETIJI
NA KMETIJI JE ZABAVNO. TAM JE VELIKO
ŽIVALI. KOKOŠKA SPI V GNEZDU IN NAM NESE
JAJCA. KRAVA SE PASE IN NAM DAJE MLEKO.
MUCA PIJE MLEKO, LOVI MIŠKE, SPI ZUNAJ.
KUŽKI VELIKOKRAT LAJAJO.
SARA HOLDINAR, 2. A
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Izdelki iz ličja:
Saška, Karin, Rebeka, Nataša in Špela, 6. r.

ZANIMALO NAS JE
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http://www.trubar2008.si/uploads/pics/001_Rasica-mlin.jpg

Primož Trubar

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Primoz-Trubar.jpg

Trubarjeva spominska domačija na Raščici.

Letos je 500-obletnica Trubarjeve smrti. Primož
Trubar je začetnik in najpomembnejša osebnost protestantskega slovstva.
Deloval je v obdobju reformacije, rodil pa se je
leta 1508 v Rašici na Dolenjskem. Šolati se je začel na
Reki, zatem pa še v Salzburgu. Ko je dopolnil 15 let,
ga je tržaški škof Peter Bonomo vzel k sebi. V Trstu
se je pripravljal na duhovnišli poklic, štiri leta kasneje
pa mu je škof župnijo podaril. Z dohodki, ki mu jih
je prinašala župnija, je odšel študirat na Dunaj. Študiral je teologijo, vendar študija ni dokončal. Preden
so na Dunaj prišli Turki se je vrnil v Trst, tam ga je
škof posvetil v duhovnika. Ko je bil star 34 let, je postal stolni kanonik v Ljubljani. Prišel je tudi v spor z
verniki, ker je pridigal proti zidavi in poslikavi cerkva
ter čaščenju svetnikov. Čez nekaj časa pa so ga začeli
preganjati, zato je pobegnil v Nemčijo. Leta 1550 je
izdal 1. slovenski tiskani knjigi Katakizem in Abecednik ter s tem postavil temelje slovenskega knjižnega
jezika. Njegova najpomembnejša dela so: Prevod Svetega pisma nova zaveze, Katekizem, Cerkveni red in
več pesmaric ...
Trubar je tudi svoja zadnja leta ostal zvest slovenskemu jeziku. Med življenjem v Nemčiji je pisal slovenske knjge in jih v sodu pošiljal na slovensko ozemlje. Do smrti je služboval kot duhovnik, leta 1586 pa
je umrl na Nemškem v Derendingenu.
Natalija Toplak, 9. r.
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BRALNI KOTIČEK
Liane Payne: Cvetko in velika
korenčkova dirka

24. oktober 2008
v lopo. Vsi so se udeležili korenčkove dirke in se pri
tem zelo zabavali.
Da izveste kaj več, pa preberite pravljico sami.
Nataša Brunčič, 6. a

Knjižničarka Mrcina

Zgodba govori o marljivem in pridnem zajčku
Cvetku, ki je ponosen na svoj vrt. Knjiga izhaja iz
zbirke Cvetku za lahko noč, ki jo je napisala pisateljica Liane Payne.
Cvetko je navdušen nad svojim zelenjavnim vrtom. Vsako leto pridela cel kup okusnih vrtnin. Najraje ima korenje.
Nekega dne se je Cvetko prebudil zelo zgodaj in
zavohal mraz. Sklenil je, da mora izkopati korenje. Ko
se je lotil kopanja, pa so ga zmotili njegovi prijatelji in
mu otežili delo … Cvetko je bil zaskrbljen. Vendar na
pomoč so hitro prihiteli veverica Pikica, krt Gusti in
stric Berti. Vsi so se vneto lotili izkopavanja. Stric je
predlagal, da naj tekmujejo, kdo prinese več korenja

To je sodobna knjiga izpod peresa pisatelja Eoina
Colferja.
Med poletnimi počitnicami sta Martin in Vili doživela nekaj najhujšega. Mama ju je poslala v knjižnico, ker sta bila poredna. Knjižničarka Mrcina-Krompirjevka (tako sta jo klicala zaradi pištole na krompir)
se jima je zdela zelo grozna knjižničarka.
Kaj bosta doživela v knjižnici, pa se prepričajte
sami.
Saška Kurnik in Špela Pesrl, 6. a

Novosti iz šolske knjižnice
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NAŠI NAJMLAJŠI
Iskrice iz Vrtca Selce
V Vrtcu Selce nam nikoli ni dolgčas. Vedno je veselo in imamo se prav lepo.
Tukaj je nekaj utrinkov, kaj vse počnemo.

24. oktober 2008
V gozdu je bilo prav veselo. Kljub ježkovim iglicam smo nabrali veliko kostanjev.

Spoznali smo lovski dom in prijaznega lovca. Izvedeli smo veliko zanimivega o življenju divjadi.

Imeli smo kostanjev piknik, na katerega so bili povabljeni tudi starši. Bilo je veselo, kostanji so bili zelo
sladki. Skupaj s starši smo iz jesenskih plodov naredili
veliko zanimivega.
Bili smo na obisku pri damjakih. G. Marjan Toš,
lastnik damjakov, nam je povedal vse njih. Bili smo
na lovski preži, skozi njegov daljnogled pa smo videli damjake povsem od blizu. Pozimi jim bomo nosili
hrano in skrbeli za njih. G. Marjan pa nam je obljubil,
da dobimo jelenovo rogovje, ki ga bo meseca marca
odvrgel samec.

Obiskal nas je policist in nam povedal veliko zanimivega in koristnega. Največje veselje pa je bilo, ko
smo se v policiste spremenili tudi mi. Poglejte jo, našo
bodočo policistko!
Potem pa še naj kdo reče, da se pri nas nimamo
lepo.
Vrabčki z vzgojiteljicama
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Simple Plan

postali velika najstniška atrakcija in glavni igralci na
veliki sceni. Samo v ZDA so prodali 3 milijone albumov, po ostalem svetu pa še naslednjih 5 milijonov.
Kljub temu, da Simple Plan igrajo punk, pa z njim
nimajo kakšne velike zveze, če izvzamete njihov izgled in tisoče glasbenih trikov, ki so jih vzeli od starejših (pravih) punkerjev. Simple Plan so po načinu
obnašanja in prezentiranju svoje glasbe precej bližje
kakšni najstniški boy-band skupini. V njihovi glasbi
ni konflikta, jeze, besa, osebne izpovednosti ali uporniškega duha. Bend živi daleč od ulice in tudi sicer z

realnostjo nima kakšne pretirane zveze. Vse, s čimer
se Simple Plan ukvarjajo v svoji glasbi, je žur in precej
naivno obravnavana mladostniška tematika.

Zasedba
•
•
•
•
•

Jeff Stinco – kitara
Chuck Comeau – bobni
Pierre Bouvier– vokal & kitara
Sébastien Lefebvre – kitara & vokal
David Desrosiers – bas kitara & vokal

http://designermagazine.tripod.com/SimplePlan20052.jpg
http://sites.rapidus.net/readaptation/interval/surdite/page_sebastien_fichiers/simple%20plan.jpg

Kanadska skupina Simple Plan je ena od najpopularnejših predstavnikov najnovejšega vala severno-ameriškega punka. V relativno kratkem času so

Aljaž Benko, Matija Damiš, Timotej Kurnik, 8. a

Adi Smolar
je eden najbolj
pre p oz n av n i h
slovenskih glasbenih izvajalcev.
Smolar se je rodil
v glasbeni družini, njegov oče
je bil trobentač,
Adi pa je igral
klarinet in harmoniko, bil pa
je tudi član več
pevskih zborov.
Z osemnajstimi
leti je pričel igrati tudi na kitaro.
Leta 1978 je vpisal študij slovenščine in primerjalne
književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, vendar
študija ni dokončal. Leta 1981 je imel prvi javni kon-
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cert v Cerknici, v 90ih letih 20.
stoletja pa je
postal znan
širši slovenski glasbeni
sceni. Znan
je predvsem
kot kantavtor in pisec besedil
za različne
glasbene
skupine, leta 1993 je izdal tudi pesniško zbirko z naslovom Naš svet se pa vrti. Za njegovo glasbeno pot
ga je navdušil njegov oče. Do danes je napisal že 93
skladb, ki jih je izdal v osmih albumih.
Aljaž Benko, Matija Damiš, Timotej Kurnik, 8. a

http://www.rockonnet.com/imagelib/articles/cd-teka/adi_smolar_vse_je_krasno.jpg
http://lent02.slovenija.net/fileadmin/lent/predstave/Adi_Smolar_24_6_01.jpg

Adi Smolar

LENTHERM INVEST
VARČUJE Z ENERGIJO - OHRANJA OKOLJE

BOJLERJI ZA SOLARNO OGREVANJE
BOJLERJI ZA CENTRALNO OGREVANJE
SOLARNI KOLEKTORJI
TOPLOTNE ČRPALKE
ZALOGOVNIKI
HIDROFORJI
LENTHERM-INVEST d.o.o., Industrijska ul. 1, 2230 Lenart,
Telefon 02/720 70 41, E-mail: info@lentherminvest.si
Spletna stran: www.lentherm.com

PODJETJE ZA INŽENIRING d.d., 1000 Ljubljana, Parmova 53

Avtoprevozništvo
Jožef Taužič
Sp. Voličina 52
2232 Voličina
tel.: 02/ 720-82-41
GSM: 041/ 448-965

Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

Dejan PUHNER s.p.
Radehova 42, 2230 LENART
Tel.: 02/ 720 70 24, GSM: 041/ 712-158

IZDELOVANJE BETONSKIH
IZDELKOV IN PREVOZI
VINKO RIBIČ s.p.
Prežihova 3
2230 Lenart
GSM: 041/ 215-409

BODITE�BREZ�SKRBI,
ZA�ŠOLSKE�POTREBŠÈINE
ŠPORTNI PARK “LARISA KLUB“
Ribogojništvo, Ribolov, Pikniki
Sabina & Janko Trinkaus
Nadbišec 26, Tel.: 02 720 80 62

POSKRBIMO�MI�!
www.kopija-nova.si

www.vino-suman.eu

• Prodaja vrhunskih vin, degustacije
• Poslovna darila za vse priložnosti
• Sprejem skupin (tudi do 80 ljudi) za poslovna,
protokolarna ali srečanja za prijatelje

tel.: 041/ 645-420, 02/ 720-84-60

KRAIGHERJEVA ULICA 19B, SI - 2230 LENART
tel.: +386 2 6556 500, fax: +386 2 6556 502
info@notera.si, www.notera.si

PRODAJA IN SERVIS RAČUNALNIŠKE OPREME
ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU
PROIZVODNJA, MONTAŽA, SERVIS

LERO d.o.o, Radehova 7, 2230 Lenart
tel./fax: 02 729 20 17, GSM: 040 466 006

ROLETARSTVO SENČILA VSEH VRST KOMARNIKI

Pizzerija
Mlinska c. 7
2250 Ptuj
tel.: 02/ 782 12 21
Kavarna - pub
Dolge Njive 14
2232 Voličina

Spoštovani prijatelji OŠ Voličina. Pred nami je šolsko leto 2008/09, v katerem bomo kot že vrsto let izdali 10 številk šolskega glasila Šolarček. Menim, da sem izbral pravo besedo, ko sem Vas
poimenoval prijatelji, saj so vaša sredstva, tako sponzorjev, kot staršev donatorjev, pripomogla,
da lahko dejavnosti in pouk na OŠ Voličina potekajo s pomočjo sodobne učne tehnologije ob
vpeljevanju novejših učnih oblik, na pestrejši in zanimivejši način. V tem šolskem letu bo Šolarček praznoval 10. rojstni dan, saj bomo novembra 2008 izdali že 100. številko. V imenu otrok,
učencev in sodelavcev, se Vam za sodelovanje v šolskem skladu najlepše zahvaljujem. Ravnatelj
»Voličina – moj svet« je zbornik, ki ga je OŠ Voličina izdala ob 250-letnici organiziranega
šolstva. V zborniku je predstavljena zgodovinska in razvojna tematika krajevne skupnosti Voličina, predstavljena so vsa krajevna društva, opisana je zgodovina OŠ Voličina zadnjih nekaj let.
Zbornik je primeren kot darilo. Cena zbornika je 16,00 € in ga lahko še vedno kupite v šoli.
Ob praznovanju 250-letnice organiziranega šolstva v Voličini, je šola, skupaj z društvi v
našem kraju, organizirala petnajst različnih prireditev. Vsem društvom in posameznikom, ki ste
kakorkoli pripomogli k praznovanju obletnice in nastanku zbornika, se najlepše zahvaljujem.
Cilj vseh prireditev, ki smo jih skupaj organizirali, je zraven druženja generacij, izdaje zbornika in predstavitve dela šole, bil predvsem ta, da javnost ponovno opozorimo na pomanjkanje
prostora, tako na predšolskem, kot na šolskem področju. Na zaključni prireditvi 7. 12. 2007 je
minister za šolstvo in šport, dr. Milan Zver, vsem zbranim sporočil, da se bo izgradnja novega
vrtca in prizidka pri OŠ Voličina začela v letu 2008.
Občini Lenart, županu mag. Janezu Krambergerju, občinskim svetnikom in svetnicam,
se iskreno zahvaljujem, da ste upoštevali željo in potrebo šole in krajanov ter v proračun za leto
2008 vključili začetek izvajanja investicije pri OŠ Voličina. Investicija je skupaj z opremo vredna
okrog 2 milijona € in bo dokončana leta 2010. Na šoli se zavedamo, da gre za veliko investicijo,
zato se vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da se je izgradnja pričela, najlepše zahvaljujem.
Ravnatelj Anton Goznik

Pri ustvarjanju glasila smo sodelovali: Domen Horvat, Nejc Krajnc, Blaž Mesarec, Klemen Ahmetovič, Špela Ekselenski, Ina Pivljakovič, Katja
Pulko, Klavdija Vogrin, Barbara Bašl, Marilena E. Agapito, Timotej Kurnik, Matija Damiš, Aljaž Benko, Karin Petko, Rebeka Šnofl, Saška Kurnik,
Nataša Brunčič, Špela Peserl, odgovorni urednik: Domen Horvat, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva
Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. Brezplačno ga prejme vsaka družina, katerih otroci obiskujejo
vrtec oziroma šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

