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Zmaga OŠ Voličina v ŠKL mali nogomet

V torek, 19. 4. 2011, je v Ljubljani v Hali Tivoli potekal finale ŠKL mali nogomet. Na njem sta zaigrali ekipi OŠ 
Voličina in OŠ Lenart. Zmago in zmagovalni pokal so že drugo leto zapored domov odnesli učenci OŠ Voličina. 
Čestitamo za velik uspeh!
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V sredo, 6. 4. 2011 ob 13.00 smo se lahko udeležili 
pravega nogometnega spektakla med ekipami OŠ Vo-
ličina in OŠ Destrnik za uvrstitev v finale malega no-
gometa ŠKL. Obe ekipi sta bili dobro razpoloženi, kar 
smo tudi opazili na prejšnji tekmi v Voličini, kjer je 
ekipa OŠ Voličina zmagala s 3 : 2, a ta rezultat za našo 
ekipo ni pomenil, da je že vse odločeno, temveč to, 
da se morajo še bolj potruditi za uvrstitev v finale. Za 
uvrstitev v finale so posebej pripomogli Marcel Hau-
svald in Katja Horvat, ki sta z vso močjo poskušala 

ubraniti golno črto, Lia Ludvik ter Miha Bračko, ki sta 
dala odločilna gola za uvrstitev v finale. Kljub temu pa 
ne smemo pozabiti na vse ostale igralce in igralke, ki 
so nam zmago sploh omogočili. V boju za prvo mesto 
pa se bomo to leto pomerili z dolgoletnimi konkurenti 
OŠ Lenart, katere smo v finalu že srečali prejšnje leto. 
Upajmo, da se bo zgodovina ponovila in da bomo po-
novno ŠKL prvaki v malem nogometu.

Tine Maher, 9. a

Se spomnite kaj se je zgodilo lani? ŠKL ekipa OŠ 
Voličina je premagala vrstnike iz OŠ Lenart. In kaj je 
bilo v torek, 19. 4. 2011? Zgodba se je ponovila! Vo-
ličinski voli smo se spopadli z ekipo naših sosedov in 
rezultat po končanem boju na igrišču, je bil tako kot 
lani izenačen, z dvema goloma na obeh straneh. Za 
nas sta žogo v gol pognala Miha Bračko in Valentina 
Tuš. V dvorani Tivoli je že dišalo po zmagi naših in to 
so potrdili tudi prosti streli, pri katerih so gol dosegli: 
Valentina Tuš, Vivien Meško in Miha Bračko. Mrežo 
nasprotnikovega gola pa je z odločilnim udarcem za-
tresel še Žan Kurnik. Kljub mnogim poskusom Le-
nartčanov pa sta za rezultat zaslužna tudi naša vratarja 
Katja Horvat in Marcel Hausvald, ki sta pridno skrbe-

la, da se je žoga ob udarcu na gol skoraj vedno znašla 
v njunih rokah. Da so nam »penali« prinesli rezultat 
6 : 5 za našo ekipo, se moramo zahvaliti tudi zvestim 
navijačem, ki so nam vso tekmo s svojim športnim 
navijanjem vlivali pogum in upanje za zmago. Tako 
daleč pa ne bi prišli brez trenerjev Dejana Kramber-
gerja in Zorana Ahmetoviča ter naše mentorice Petre 
Cvikl Marušič. Zelo smo veseli, da nam je pokal uspe-
lo vrniti med učence OŠ Voličina, naš namen pa je, da 
tudi naslednje leto obdržimo naslov ŠKL prvakov v 
malem nogometu in pokal bo za vedno občudovanja 
vreden v šolski vitrini.

Karin Petko, Rebeka Šnofl in Špela Peserl, 8. a

ŠKL – OŠ Voličina vs. OŠ Destrnik

Finale ŠKL
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ZANIMALO NAS JE

Lunin mrk pomeni, da Zemlja zakrije sončno sve-
tlobo, ki pada na Lunino površino in tako Luna navi-
dezno »izgine«. 

Lunin mrk se lahko zgodi samo ob polni Luni, ko 
le-ta zaide v Zemljino senco ali njen del ter ko je Luna 
v enem od vozlov oz. prečka ekliptiko . 

O popolnem Luninem mrku govorimo, ko se cela 
površina Lune potopi v Zemljino senco . 

Pri popolnem Luninemu mrku je Luna še vedno 

malo osvetljena, saj vseeno uspe priti nekaj svetlobe 
na njeno obličje kot posledica loma svetlobe v Zemlji-
ni atmosferi . 

Delni Lunin mrk je, kadar gre le del Lunine povr-
šine skozi zemljino senco . 

Poznamo tudi polsenčni Lunin mrk, ko Luna 
prečka samo polsenčni zunanji del Zemljine sence. 

Valentina Ploj, 7. a

Sončev mrk nastane, ko ležijo Sonce, Luna in Ze-
mlja na premici in je Luna na sredini. Gledano z Ze-
mlje je Luna pred Soncem in tako je zakrita celotna 
svetloba Sonca ali le del nje. 

Sončevi mrki so zelo redek nebesni pojav, vendar 
eni izmed najbolj posebnih. Vsako leto so 2–3 Sončevi 
mrki, popolni mrki pa povprečno vsakih 18 mesecev. 

Med kratkimi trenutki popolnega mrka lahko 
opazujemo Sončevo korono; njegovo redko, zelo se-
greto zunanjo atmosfero. 

Sončev mrk je, kadar Luna njegovi svetlobi delno 
ali povsem zapre pot do Zemlje.

Tadej Rose, 7. a

Lunin mrk

Sončev mrk
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Lev Nikolajevič Tolstoj

Lev Nikolajevič Tolstoj se je rodil 28. avgusta 1828 
v Jasni Poljani. Bil je potomec stare ruske grofovske 
rodbine. Rojen je bil kot drugi najmlajši izmed petih 
otrok, grofa Nikolaja Iljiča Tolstoja, veterana iz voj-
skovanja leta 1812 in matere Marije Volkanske. 

Že dve leti po rojstvu je 7. Septembra 1830 izgu-
bil mater. Sedem let kasneje pa mu je v skrivnostnih 
okoliščinah umrl tudi oče. Pet otrok, štiri dečke in 
deklico, so sedaj zaupali neki daljni sorodnici,Tatjani 
Jorgolski, ki so ji pravili kar tetka. 

Leta 1844 je Tolstoj začel študij na vseučilišču v 
Kazani in ga čez tri leta, predčasno končal. Po konča-
nih šolah je Tolstoj nekaj časa živel na Zahodu, nato pa 
se je razočaran od civilizacije vrnil na svoje posestvo v 
Jasni Poljani. Posvetil se je vzgojnemu delu in pisate-
ljevanju. Kljub temu, da je bil plemič, ni bil zadovoljen 
z družbeno ureditvijo tedanjega česa in je razmišljal, 
kako izboljšati odnos med plemstvom in preprostimi 
kmečkimi ljudmi. Zaradi svojih nazorov in načel je bil 
velikokrat v sporu z državo in cerkveno oblastjo. 

Tolstoj se je poročil 23. septembra leta 1862 s Sofjo 
Andrejevno Berhs. Imela sta pet sinov in še hčere. Tol-
stoj je bil prodoren opazovalec in kritik ruske družbe 
19. stoletja zlasti njene socialne in moralne podpore. 
27. oktobra 1910 je Tolstoj pobegnil, saj se doma ni 
več dobro počutil. S svojim prijateljem in zdravnikom 
Dušanom Makovickim se je podal na potovanje z vla-
kom, ki pa ga je moral zaradi prehlada, ki se je razvil v 
pljučnico, prekiniti. Tolstoj je umrl 7. novembra 1910 
na železniški postaji Astapovo, njegov pogreb pa je bil 
9. novembra v Jasni Poljani. 

Lev Nikolajevič Tolstoj je eden največjih romano-

piscev vseh časov. Najbolj znan je po romanu Vojna in 
mir, ki ga je napisal v letih 1864-1869 in je prvič izšel 
v reviji Ruskij Vestnik. Roman govori o ruski družbi v 
času Napoleona. Tolstoj je roman pisal pet let, in sicer 
vsak dan od osem do deset ur. Roman, ki obsega dva 
tisoč strani, je kar sedemkrat popravil in prepisal. 

Poznamo ga tudi po drugih delih, in sicer roma-
nih: Ana Karenina in Vstajenje; novelah: Spomini na 
mladost, Tri smrti, Tri povesti, Polikuška, Smrt Ivana 
Iljiča in Gospodar in hlapec; povestih: Hadži Murat, 
Kozaki, Rodbinska sreča, Kreutzerjeva sonata in Se-
vastopolske povesti; dramah: Moč teme, Živi mrtvec 
in Sadovi prosvete ...

Karin Petko, 8. a

ZANIMALO NAS JE
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Pogled z vrta na dvorec v Jasni Poljani

Prvi dve strani romana »Vojna in mir«

Tolstoj s svojo vnukinjo
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TABORNIKI

NEKEGA POČITNIŠKEGA JUTRA SO TA-
BORNIKI ZELO ZGODAJ VSTALI. ČAKAL JIH JE 
POHOD V GOZD. MED POTJO SO SE USTAVILI 
TUDI OB JEZERU. TAM SO PLAVALI IN MALICA-
LI. NATO SO SE ODPRAVILI NA HRIB. PO OGLE-
DU RAZLIČNIH ŽIVALI IN RAZLIČNIH RASTLIN 
SO SE VRNILI V TABOR.

NINO MURŠEC, 2. A

MOJ HRČEK

HRČKU JE IME PIKI. JE RJAVE BARVE. NA 
SREDINI IMA BELO ČRTO. IMA ČRNE OČI IN 
KRATKA UŠESA. ŽIVI V KLETKI. PODNEVI SPI 
V SVOJI HIŠKI, ZVEČER PA PRIDE VEN IN VRTI 
KOLO. HRČKA MI JE PRINESEL OČE, JAZ PA SEM 
SE ODLOČIL, DA GA BOM PRIDNO HRANIL.

BLAŽ KURNIK, 2. A

KAKADUJEV ROJSTNI DAN

NA KAKADUJEV ROJSTNI DAN JE PRVA PRI-
ŠLA OPICA ANA. DRUGI JE PRIŠEL KUŠČAR BAJ-
SI. TRETJI JE PRIŠEL GOSPOD KOBILICA. KOT 
ZADNJA JE PRIŠLA OPICA NANA. NA KAKADU-
JEVEM ROJSTNEM DNEVU SO SE IMELI ODLIČ-
NO. JEDLI SO TORTO, SE IGRALI IN SKAKALI V 
POTOK.

OSKAR ŠRIMPF, 2. A

SESTRICA IVA

PRED NEKAJ DNEVI SE JE RODILA MOJA SE-
STRICA IVA. DOLGO SMO JO ČAKALI, DA JO JE 
MAMICA PRIPELJALA DOMOV IZ BOLNIŠNICE. 
JE ZELO MAJHNA IN LEPA TER VELIKO JOKA. V 

SOBOTO JE BIL ZELO LEP SONČEN DAN IN IVO 
SMO POLOŽILI V VOZIČEK IN ODŠLI NA SPRE-
HOD. ZELO SEM VESEL, DA SEM DOBIL SESTRI-
CO.

NINO MURŠEC, 2. A

NORA TEKMA

NA NORI TEKMI SO TEKMOVALI SIVI ZAJEC, 
ČRNI PUJS, RDEČA KRAVA IN ŠE VELIKO DRU-
GIH ŽIVALI. POMERILI SO SE V TEKU. BILO JE 
LEPO SONČNO POPOLDNE. TEKMOVALI SO V 
PISANEM GOZDU. NA STARTU JIH JE ČAKAL 
SODNIK MODRA SOVA. ZMAGAL JE SIVI ZAJEC 
IN NORA TEKMA SE JE KONČALA.

JOSHUA NOA SIMONIČ, 2. A

SINIČKA

NEKOČ JE BILA SINIČKA, KI JE VEDNO IZ-
BRALA NAJMANJŠO VEJO NA DREVESU. BILA 
JE ZELO VESELA, KER JE IMELA VELIKO PRIJA-
TELJEV. VSE SINIČKE SO SI PODOBNE, LE NAJ-
MANJŠA SINIČKA JE BILA ČISTO DRUGAČNA. 
PRIŠLA JE ZIMA. VSE SINIČKE SO SE ODPRA-
VLJALE V TOPLE KRAJE, SAMO NAJMANJŠA SI-
NIČKA JE MORALA OSTATI DOMA. DOMA PA 
JE MORALA OSTATI ZATO, KER JE NAJMANJŠA. 
GLEDALA JE ZA DRUGIMI SINICAM, SAMA PA 
JE BILA ŽALOSTNA. TEKLE SO JI SOLZE. PO-
GREŠALA JE SINIČKE. BILA JE EDINA SINIČKA, 
KI JE OSTALA MED DRUGIMI PTICAMI. VEDNO 
JE REKLA: «KO BI VSAJ PRIŠLE SINIČKE NAZAJ 
K MENI. TO BI BILO LEPO.« ZIMA JE ODŠLA IN 
SINIČKE SO SE VRNILE. »JUHUHU, SINIČKE SO 
PRIŠLE K MENI,« SE JE VESELILA. VSE SO JO KLI-
CALE: «SINIČICA, SINIČICA.« NAJMANJŠA SI-
NIČKA JE BILA SPET VESELA.

IVA ŠUMAN, 2. B

Joshua Noa Simonič, 2. a Iva Šuman, 2. b
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MOJ MAČEK

MOJ MAČEK JE RJAVE BARVE. JE BRIKETE IN 
ZELO RAD SE IGRA. ULOVI VSAKO MIŠ, KI JO 
VIDI. ŠE NOBENA MU NI UŠLA. ZELO RAD GA 
IMAM.

ALEN ŽIVKO, 2. A

MAČJI KONCERT

NEKEGA DNE SE JE MAČJI ŽUPAN ODLO-
ČIL, DA BO PRIREDIL MAČJI KONCERT. NA MA-
ČJI KONCERT SO BILI POVABLJENI VSI MUCKI 
OD BLIZU IN DALEČ. MED NJIMI TUDI MAČEK 
MURI. MURI SE JE PREDSTAVIL S PESMIJO »LEPA 
LIZA«. PESEM JE BILA MUCI LIZI TAKO LEPA, 
DA JE MUCA LIZA PRIŠLA NA ODER IN POLJU-
BILA MAČKA MURIJA. OD TAKRAT STA SKUPAJ 
SREČNO ŽIVELA DO KONCA SVOJIH DNI. IME-
LA STA VELIKO DRUŽINO IN SE IMELA RADA.

KAJA HUBERNIK, 2. B

V AZILU

V SOBOTO POPOLDAN SMO SE ODPRAVILI 
V AZIL, DA BI PELJALI PSIČKE NA SPREHOD. NA 
NEBU SO SE POKAZALI SIVI OBLAKI. ZAEČLO 
JE DEŽEVATI. BIL SEM ZELO ŽALOSTEN, KER SE 
NISEM MOGEL VEČ SPREHAJATI S PSIČKOM. 
ZDAJ PA SEM NAJBOLJ VESEL ZATO, KER SE 
LAHKO VSAK DAN IGRAM S SVOJIM PSIČKOM. 
IME MU JE STORMI IN GA IMAM ZELO RAD.

NIK ROJKO, 2. B

MALI MEDVEDEK SI ZLOMI TAČKO

MALI MEDVEDEK NE MARA ZDRAVNIKOV. 
AMPAK ZLOMIL SI JE TACO. ZATO JE MORAL 
K ZDRAVNIKU, KER GA JE ZELO BOLELA. PRI-

ŠEL JE NA VRSTO. ZDRAVNIK MU JE POGLEDAL 
TACO. REKEL JE, DA JE ZLOMLJENA. DAL MU 
JE INJEKCIJO IN MAVEC. REKEL JE, DA BO MO-
RAL OSTATI V BOLNIŠNICI. TAM JE BILO PRAV 
ZABAVNO. »ZDAJ PA GREM DOMOV,« JE DEJAL 
GLASNO IN BIL ZELO VESEL. 

HANA PIVLJAKOVIČ, 2. B

Kaj bi bilo, če bi vsem rožam na 
svetu zrasla krila

Če bi vsem rožam zrasla krila, bi bilo nebo pisa-
nih barv. Pisano bi bilo kot v morju, ko se potapljamo 
in vidimo razne morske živali in rastline raznih barv. 
Svet bi bil kot mavrica, kjer bi se barve prelivale po 
zraku. Zato bi bil svet bolj živahen, pisan in okolju 
prijazen.

Rene Capl, 3. a

Čudežno seme

Maja je v stari vrtni lopi našla zaboj, na katerem 
je pisalo čudežno seme. Hitro je pripravila gredo in 
seme posejala. Vsak dan je gredico prerahljala in zali-
la. Zelo nestrpno je čakala, kaj bo prikukalo iz zemlje. 
Vsako jutro je najprej odhitela na vrt. Neko jutro pa je 
bila presenečena. Iz zemlje so kukale lizike vseh barv 
in okusov. Maja se je zelo razveselila takšnega pridel-
ka. Odhitela je po prijatelje, s katerimi so skupaj potr-
gali njen čudežni pridelek.

Ana Valenta, 3. a

Ne bomo onesnaževali okolja

V Volčji vasi je pravi nered. Avtomobili spuščajo 
dim. Ljudje odlagajo odpadke tja, kamor ne bi smeli. 
Nafto spuščajo v reko. Tovarne onesnažujejo okolje. 
Potem je nekaj časa tako ostalo.

Hana Pivljakovič, 2. b Oskar Šrimpf, 2. a
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Nekega dne je v vas prišel fant, ki živi v vasi, kjer 
nihče ne onesnažuje okolja. Prišel je v tovarno in 
rekel ljudem, če bi lahko manj onesnaževali okolje. 
Potem pa so ga vprašali: »Kako to mislite?« On pa je 
odgovoril: »Ne mečite odpadkov v reko, manj se vo-
zite z avti, ne mečite odpadkov na neustrezna mesta 
in manj sekajte drevesa.« Čez nekaj dni je spet prišel 
v vas. Videl je, da se ljudje vozijo s kolesi. Dreves je 
bilo veliko več. Odpadki so bili na smetišču in so jih 
predelovali. Tovarna je naredila višje dimnike. Fant je 
bil zadovoljen.

Timotej Sekereš, 3. b

Zgodba o palčku Samu in majhni 
muci

Za devetimi gorami je v majhni skalni votlinici ži-
vel palček Sam. Sam je bil zelo samotarski palček in 
nikomur ni pustil v svojo bližino. Če se je kdo pribli-
žal njegovi votlini, ga je tako prestrašil, da se ta ni upal 
nikoli več vrniti. Nekega dne, ko je palček sam večer-
jal, je zaslišal pritajeno in komaj slišno mijavkanje. Šel 
je pogledat, kdo si je upal približati njegovemu domu. 
In tako je pod kupom listja pri drevesu zagledal majh-
no, nebogljeno muco, kako mijavka. Palček Sam se je 
razjezil in začel kričati, da bi jo prestrašil, proti njej 
je celo vrgel par kamenčkov. Vendar se muca ni dala, 
palčku Samu je začela slediti na vsakem koraku. Ka-

morkoli je palček šel, si par korakov za njim zagledal 
puhasto kepico. Nekaj časa se je palček Sam še hudo-
val nad njo, čez čas pa mu je majhna stvarca prirasla 
k srcu. In tako je palček spoznal, kako žalostno je bilo 
njegovo samotno življenje ter da vsako bitje potrebuje 
družbo. Od takrat naprej je postal prijazen in celo ime 
si je spremenil v Nikolivečsam.

Ana Valenta, 3. a

The future

My name is Vivien and I will present you what I 
think about future. 

First, I’m going to start with the contamination of 
Earth. We all know that Earth is dirty and the global 
warming is slowly killing her, so in the future, scien-
tists will deal with that problem. In 2100 they will su-
cceed. They will develop a bacterium that is going to 
clean the air just by breathing.

In 2100 I’ll be 103 years old, which means I’ll have 
a family to take care of. Before I describe my family 
I’m going to tell you how will be possible to live that 
long. 

When the scientists will discover the Earth saving 
bacteria they will also develop an anti-ageing fungus, 
it won’t just make you good look, but is going to make 
your life longer for over a 100 years. 

Now about my family I’ll have a boyfriend and one 
or two kids. We will live in maybe in a small town. 
I’m going to have a dog; it will be a chivava or golden 
retriever. By occupation I’ll be a doctor, and my spe-
cialty will be cancer. No, the still won’t find the cure 
for it. 

Also we won’t be the only raise on the Earth, beca-
use NASA will discover a living life outside our solar 
system. So those aliens and we will live in harmony. 
They will be called outsiders on Earth. They will help 
us develop a light speeding.

WHAT WILL HAPPEN WITH EARTH’S LAN-
DSCAPE? 

We know that the continents were separated in the 
past, so in the future they will unite once more. 

We will also find a planet similar to ours so people 
could move from planet to planet.

I think that school in the future will be simpler. In 
schools we won’t have books, word books and exercise 
books we will have computers. 

I also think that work will be easier; because we 
will have robots and they will do all work for us.

We won’t travel by cars or airplanes or something 
like that, we will travel by teleporting.I don’t think 
that we will us internet to shop, because we all love to 
go shopping. And I also don’t think that wild animals 
will be in zoos, because they will also live a free life. So 
that’s my imagination for future.

Vivien Meško, 8. b 

LITERARNE STRANI

Nik Mesarec, 2. b
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Z Juretom na kmetijo

»Že navsezgodaj je na kmetiji zelo živahno. Podaj 
se na obisk h kmetu Damjanu, spoznaj, katere živali 
prebivajo na kmetiji, in mu jih pomagaj nahraniti.«

In mi smo storili prav to. Radovedno smo se od-
pravili na obisk, da bi preverili ali drži, kar pravi Jure. 
In kdo je Jure? Jure je naš prijatelj in dober poznavalec 
Damjanove kmetije. Lahko bo rekli, da je Damjano-
va desna roka. Če le ima čas, mu pomaga pri skrbi 
za živali. Tedne nam je v vrtec prinašal sveže novice 
s kmetije in nas razveseljeval s svojo zbirko domačih 
živali. Dneva, ko nas bo popeljal na kmetijo, se je zelo 
veselil. Veselili smo se ga pravzaprav vsi.

 
»Sonce je vzšlo. Živali na kmetiji so se zagotovo že 

zbudile. Damjan jih mora nahraniti.« 
Pot nas je vodila skozi naselje. Po nekaj sto metrih 

nas preseneti prečudoviti pogled na zelena polja in 
gozd, ki obdajajo Voličino.

 
Na čelo naše odprave je bil Jure. Danes v vlogi po-

nosnega vodiča. Pot smo premagovali brez težav in 
urno sledili Juretu. Že od daleč smo opazili, da se na 
kmetiji nekaj dogaja. Živali niso bile več v hlevu. 

Prvi nas je pozdravil kuža Ben, kot pravi gospodar 
kmetije. Nato se nam je pridružil Damjan. Presene-
čen, kako smo zrasli od zadnjega srečanja. Malo za 
šalo in malo zares nas je poimenoval, predstavili smo 
mu naše nove prijatelje in povedali, kaj smo počeli čez 
zimo. Nato pa je vodenje prepustil Juretu. Popeljal nas 
je na ogled živali. Bilo jih je res veliko. Bile so ovčke, 
oslički in zajčki. Živele so pod isto streho in se prav 
dobro razumele. 

Večino smo jih poznali iz Juretovih pripovedo-
vanj, druge pa nam je predstavil. Pogumni kot smo, 
smo »preskočili« ograjo in se jim pridružili. Živali so 
se sprehajale med nami in nas radovedno opazovale. 
Zanimivo je bilo, kako hitro so živali pritekle k Juretu, 
ko jim je ponudil hrano. Hranili smo jih tudi mi. Pa 
ne preveč, ker tudi od preveč hrane lahko zbolijo, nam 
je povedal Damjan. 

Nato nas je Jure popeljal še v hlev. Tam smo vide-
li krave in telička. Tudi njih smo nahranili. Nametali 
smo jim sena. 

Kar hitro je prišel čas, ko smo se morali vrniti v 
vrtec. 

Nazaj grede smo se pogovarjali o vtisih. Ugotovili 
smo, da nam je bilo lepo in da smo videli veliko zani-
mivega. Pot smo si krajšali s petjem. Damjanu smo pa 
obljubili, da ga še obiščemo. 

Lunice z vzgojiteljicama 

Opazovali 
smo živali. 
Lahko smo jih 
tudi pobožali.

Jure pri igri 
s prijatelji. 
Igramo se 

matematike.

Najbolj pogu-
mni so jahali 
oslička.

Ogled hleva.

Odpravili smo 
se po zajtrku. 

Oborožili smo 
se s kapa-

mi, očali in 
nahrbtniki z 

vodo. 
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COMENIUS

V zgodnjih jutranjih urah se je 7 ljudi iz naše šole 
odpravilo v Helsinke. Bili smo štirje učenci (Manja 
Balaj, Tine Maher, Aljaž Sternad in Tadej Kurnik) 
in trije učitelji (Regina Dobaja, Dani Sajtl in Nataša 
Glodež). To srečanje je bilo posebnega pomena, ker je 
bilo zadnje v okviru projekta »Mladi iščejo smisel in 
orientacijo v evropskem prostoru«. Učenci so odhajali 
k svojim prijateljem, kajti poznanstva so se spletla že 
med srečanjem v Sloveniji. Že na letališču v Helsinkih 
je bilo mogoče videti veliko prisrčnih objemov. Par-
tnerska šola v Helsinkih, Botby högstadieskola, nam 
je pripravila pester program v okviru delavnic. Poka-

zali pa so nam tudi kulturno-zgodovinske značilnosti 
Helsinkov. Pri njih smo se dobro počutili. S težkimi 
srci smo se poslovili. Vedeli smo, da je to konec naše-
ga sodelovanja v projektu, vendar vsekakor ni konec 
našega prijateljstva. Vsem, ki so sodelovali v projektu, 
učencem in učiteljem, in so s svojimi idejami prispe-
vali k širjenju slovenske in tudi evropske zavesti, se is-
kreno zahvaljujem. Zadnja naša aktivnost bo v tednu 
Praznovanja evropskih šolskih partnerstev od 2. do 9. 
maja 2011.

Vodja projekta: mag. Nataša Glodež 

Zadnje srečanje v okviru projekta Comenius na Finskem

Počitek na poti do dunajskega letališča Iz letališča v Düsseldorfu smo poleteli proti Helsinkom

V šolski avli si učenci med odmori krajšajo čas z igran-
jem namiznega tenisa ali pa ročnega nogometa.

Utrinek iz ene od mnogih delavnic Turnir v floorballu (dvoranskem hokeju)

Ogled sosednje šole z razredi od prvega do šestega



LENTHERMINVEST
VARČUJE Z ENERGIJO - OHRANJA OKOLJE

BOJLERJI ZA CENTRALNO OGREVANJE

BOJLERJI ZA SOLARNO 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

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

Dejan PUHNER s.p.

Radehova 42, 2230 LENART
GSM: 031 365 560

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

 

TRGOVINA INŽENIRING, STORITVE
d.o.o.

Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj
tel.: 02/778-10-11, fax: 02/775-28-61

Izvedba elektro, strojnih in plinskih instalacij. Montaža klimatskih,
hladilnih in prezračevalnih naprav. Servis in montaža gorilnikov.

VINOTOČ RM
Selce 13, 2232 Voličina

Sebastijan Rojs
GSM: 040 797 130

Jože Spevan s. p.
Mariborska cesta 10, 2230 Lenart

GSM: 041 515 537

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja



Izvedba tega projekta je financira-
na s strani Evropske komisije. Vse-
bina publikacije (komunikacije) je 
izključno odgovornost avtorja in v 
nobenem primeru ne predstavlja 
stališč Evropske komisije.

Utrinki iz Finske

Uvodni kulturni programTelovadnica, jedilnica, glasbena učilnica ... Zastavice vseh udeleženih šol v projektu

Partnerska šola Botby högstadieskola

Vsem sponzorjem in staršem donatorjem se iskreno zahvaljujem za darovana sredstva oziroma za sodelovanje pri izdajanju šolskega glasila Šolarček, 
ki je zagotovo ena izmed posebnosti šole v Voličini. Še naprej se bomo trudili, da bo pouk na šoli s pomočjo novih učnih pripomočkov in knjig, ki jih 
bomo lahko kupili z zbranimi sredstvi, potekal zanimivo in kvalitetno. Ravnatelj Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Karin Petko, 
Rebeka Šnofl, Saška Kurnik, Špela Peserl, Valentina Tuš, Sara Hercog, Tine Maher, Demi Mihelič, Amadeja Brus, Zala Jug, Tina Goznik, Tinkara 
Sternad, Sara Vogrin, Kaja Bela, odgovorna urednica: Karin Petko, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva 
Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo 
vrtec oziroma šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

Imaš nad 10 let?
Zavladaj s kul
banènim 
paketom
SKUL.

paket 

skoči na www.svetavladar.si!PO ZLATE FINANČNE NASVETECNE NASVETE

02 720 63 33 
okrepčevalnica Kmečki hram
bowling center Lenart
kmetijska trgovina
trgovina z gradbenim materialom
prehrambena trgovina Tuš

NAVIGARIS poslovne rešitve, svetovanje, storitve d.o.o. 
 

E: info@navigaris.com                  W: www.navigaris.com 

nezgodna in štipendijska zavarovanja za otroke in mladino

osebna
zavarovanja

Danes za jutri
www.ZavarovalnicaMaribor.si080 19 20

ZOJINA ZAVAROVANJA


