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Obisk pisatelja Toneta Partljiča
in ilustratorja Antona Buzetija

»Nikoli ne čakaj na druge, kaj bodo naredili, ampak se sam odloči, kaj boš naredil ter sprejmi tudi
odgovornost ...« so posebej poudarjene besede pisatelja Toneta Partliča, ki jih je izrekel vsem šolarjem OŠ
Voličina v sredo, 16. 11. 2011, ko je v okviru 26. Maistrovih prireditev na Zavrhu predstavljal knjigo Deklica
in general.
Poleg pisatelja Toneta Partljiča nas je še obiskal ilustrator Anton Buzeti. Vsi smo se zbrali v kulturnem
domu, kjer smo ju z zanimanjem poslušali (več na strani 3).
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... nadaljevanje iz naslovnice
Knjiga govori o deklici Katarini oziroma Katrci, ki
je živela na Zavrhu, kjer je spoznala generala Rudolfa
Maistra. Knjiga je zelo posebna, saj na levih straneh
predstavlja življenjsko zgodbo Rudolfa Maistra, na
desnih straneh pa zgodbo generalove Katrce.
Pisatelja je naša šola medse povabila ravno v tem
času zato, ker so v petek 18. novembra na Zavrhu
potekale Maistrove prireditve, ki so povezane z dogajanjem v knjigi. Tone Partljič nam je povedal nekaj
tudi o svojih predhodnih delih in odgovarjal na naša
vprašanja.

Prepričana sem, da se bo tale obisk vsem vtisnil v
spomin, saj je bilo zelo zanimivo. Če pa želite knjigo
o deklici in generalu prebrati tudi vi, vam je na voljo v
naši šolski knjižnici.
Saška Kurnik, 9. a

Tradicionalni slovenski zajtrk
Petek, 18. 11. 2011, je bil za vse osnovne šole in
vrtce v Republiki Sloveniji drugačen. Prva šolska ura
je bila namenjena Tradicionalnemu slovenskemu zajtrku.
Učenci so tega dne pred začetkom pouka brezplačno zaužili kruh, namazan z maslom in medom, mleko
in jabolka. Za našo šolo so kruh donirali Žito d.d. in
Mercator KP, maslo so prispevale Pomurske mlekar-

ne, domače mleko je doniral Alberto Kocbek iz Zg.
Voličine, med Čebelarsko društvo Sv. Trojica-Lenart,
in sicer Leopold Hameršak iz Lenarta in Ivan Širec iz
Zavrha. Jabolka pa sta prispevala Janez Goznik in Jože
Rašl, oba iz Rogoznice. Vsem, ki ste prispevali prehrambene artikle za zajtrk, se najlepše zahvaljujem.
Vsi izdelki tradicionalnega slovenskega zajtrka
so bili slovenskega porekla. Zajtrk je imel namen izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino
in tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad. Namen je bil tudi poudariti prednosti lokalno pridelanih živil slovenskega izvora in
pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo in za širše
okolje. Tega dne sta otroke v vrtcu obiskala in z njimi
poklepetala podžupanja ga. Marija Zlodej in čebelar
Leopold Hameršak.
Ravnatelj

Obisk knjižnice in glasbene šole
v Lenartu
V ponedeljek, po šolski malici, smo se učenci 2.
razreda z učiteljico Simono odpravili na avtobus. Odpeljali smo se proti Lenartu. Ogledali smo si knjižnico
in glasbeno šolo. V knjižnici mi je bilo zelo všeč, ker
sem videla veliko knjig. Všeč mi je bilo tudi, ko nam je
knjižničarka pripovedovala pravljico. V glasbeni šoli
mi je bilo všeč, ker sem videla veliko inštrumentov. Po
končanem ogledu smo se odpravili nazaj v šolo.
Larisa Roškar, 2. a
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V knjižnici sem videl knjige, računalnike, ustvarjalne mizice, čitalnico in pesmi od pesnika Prešerna.
V glasbeni šoli sem videl klavir, kitaro, harmoniko in
baletno dvorano.
Luka Kukovec, 2. a
Bili smo v Lenartu. Obiskali smo knjižnico in glasbeno šolo. Tam so nam nekaj prebrali in zaigrali. Preživel sem lep dan.
Urban Šuster, 2. a
V Lenart smo se peljali z avtobusom. Obiskali smo
knjižnico, glasbeno in baletno šolo. Videli smo harmoniko, klavir in kitaro. Ogledali smo si tudi, kako
so včasih pisali.
Živa Sužnik, 2. a

Obiskal nas je policist

V mesecu oktobru
nas je obiskal policist,
gospod Boštjan Kaloh.
S policistom smo se
pogovarjali o prometni
varnosti in o drugih nevarnostih, ki prežijo na
nas. Ob koncu druženja
smo prvošolci prejeli
pobarvanke o varni poti
v šolo in domov. Pogumni smo si lahko nadeli na glavo pravo policijsko kapo in se fotografirali s policistom. Ugotovili smo, da so policisti res prijazni. Skupaj smo se odpravili še na kratek sprehod, kjer smo
lahko pokazali, kako se znamo obnašati v prometu.
Izkazali smo se.
Učenci 1. razreda

Mali simpozij
V torek, 25. oktobra, smo se učenke 9. a razreda,
Karin, Rebeka, Špela in Saška, z učiteljico Zdenko Ekselenski odpeljale v Maribor v Pokrajinski muzej, kjer

stran 4

30. november 2011
je potekal Mali simpozij. Sodelovalo je veliko šol iz
mariborskega okrožja, vsaka s svojimi predstavitvami.
Tema je bil gozd, iz te teme pa so bili izpeljani drugi naslovi, o katerih smo lahko govorili. Naslov naše
predstavitve je bilo Splavarjenje po reki Dravi. Ugotovile smo, da je bilo splavarstvo in vožnja po splavih ter
šajkah včasih zelo aktualno, danes pa je namenjeno le
še turizmu.
Druge šole so izbrale teme kot so oglarstvo, bajeslovna bitja, cimprana hiša in še nekaj drugih, otroci iz
nižjih razredov pa so pripravili dramsko uprizoritev.
Na polovici vseh predstavitev so nas pogostili s
sladkarijami in sokom. Bilo je zelo zanimivo, saj smo
se naučile veliko novega.
Špela Peserl, Karin Petko,
Rebeka Šnofl in Saška Kurnik, 9. a

Tovarna Paloma
V začetku novembra smo se 6. a odpravili v Sladki
Vrh v tovarno higienskega papirja Paloma. Po tovarni
nas je popeljal g. Branko Polanec. Nekaj informacij o
njihovi proizvodnji; Paloma je delniška družba z več
kot 135 letno tradicijo. Glavne podznamke so: Paloma soft touch, Paloma strong touch, Paloma exclusive, Paloma basic in še mnoge druge. Letna kapaciteta
znaša 70.000 ton higienskega papirja, ki ga predelajo
v toaletni papir, kuhinjske brisače, serviete, robčke,
univerzalne brisače, industrijske brisače, medicinske
brisače in še bi lahko naštevali.
Paloma d.d. danes zaposluje 773 delavcev. Če želite izvedeti še kaj več, pojdite na spletno stran Paloma.
si, tam tudi najdete posnetek celotnega postopka za
izdelavo papirja.
Nina Kmetič, Sara Toplak, Nina Kocpek, 6. a

Prižgal sem svečko
Prvega novembra je dan mrtvih. Na ta dan se spomnimo vseh mrtvih, ki smo jih poznali. V spomin na
njih prižigamo sveče. Njihove grobove uredimo in jih
okrasimo s cvetjem. To je lahko aranžma ali pa samo
šopek cvetja. Prižgali smo sedem svečk. Bili smo kar
na treh pokopališčih. Sveče smo prižgali v Mariboru,
Lenartu in v Voličini. Na ta dan se dobimo s prijatelji
in sorodniki. Skupaj preživimo popoldan in obujamo
spomine.
Alja Sever, 3. a
Imeli smo jesenske počitnice. Med počitnicami
pa so bili tudi prazniki. 1. november je praznik, ko se
spomnimo pokojnih in prižgemo svečko. Vsako leto
se zberemo na Ptuju pri babici. Po kosilu smo se odpeljali na pokopališče v Rogoznici in Markovce. Tukaj
sem prižgala svečko prababici in pradedku. Letos pa
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sem obiskala tudi pokopališče v Lenartu. Na tem pokopališču sem večkrat. Z babico in atijem obiskujem
dedijev grob. Dedi je umrl med poletnimi počitnicami. Na njegovem grobu vedno gori svečka.
Na dan mrtvih ne prižgemo veliko sveč. Vsakemu
le eno. Skrbimo pa, da gorijo celo leto.
Žana Žabčič, 3. a
Prvi november je dan spomina na mrtve. Takrat se
spomnimo vseh prijateljev in sorodnikov, ki so nam
umrli.
Grobove okrasimo s cvetjem in prižgemo svečke.
Tudi jaz sem šel s starši na pokopališče. Najprej smo
šli v Maribor. Tam imam pokopano prababico. Na
njenem grobu sem prižgal svečko. Drugi dan smo šli
na obisk k babici. Popoldan smo šli skupaj na pokopališče. Tudi tam sem prižgal dve svečki, eno za prababico, eno za pradedka. Čeprav pradedkov in prababic
nisem poznal, jim vsako leto prižgem svečko. Ko smo
se zvečer vračali domov, smo videli, da so pokopališča
žarela od svečk.
Blaž Kurnik, 3. a

Junaki našega časa – kdo so in
zakaj?
S pričetkom novega šolskega leta se začenja tudi
otroški parlament, že dvaindvajseti po vrsti. Mladi parlamentarci so marca 2011 na 21. nacionalnem
otroškem parlamentu izbrali novo temo otroškega
parlamenta. Izbrana tema je to šolsko leto Junaki našega časa – kdo so in zakaj?.
Predstavniki razrednih skupnosti se bomo sestajali na sejah šolskega parlamenta in se s pomočjo igre,
pogovorov, debat, likovnih in ustvarjalnih delavnic
dotaknili letošnje teme ter izražali mnenja, ki so plod
naših lastnih izkušenj in doživetij.
Za konec vam še zaupamo, kako razumemo pojem »junaki našega časa«:
»Junak je vsak, ki sledi svojim sanjam, željam in je
dober prijatelj.«
Manja Balaj, 9. b
»Vsak junak gre do konca, če verjame, mu lahko
uspe. Mora pa se tudi potruditi. Seveda, če si to želi.«
Tomaž Ornik, 4. b
»Junaki so vsi, ki so nam vzor, so nekaj naredili in
so na to ponosni.«
Nina Kmetič, 6. a
»Zame je junak tisti, ki sledi svojim sanjam, nam
je vzor in je v svojem življenju veliko naredil za druge
ljudi.«
Tadeja Bašl, 8. a
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»Zame je junak vsak, ki je bolj poznan oz. javna
osebnost, biti mora vzor drugim z dobrimi deli, pomagati revnim ljudem oz. ljudem v stiski.«
Nastja Krajnc, 9. b
»Zame je junak športnik, ki je uspešen, ima dobre
rezultate in je vzgled drugim.«
Aljaž Goznik, 4. a
»Junak je tisti, ki je močan, pogumen, samozavesten, vzdržljiv, prijazen, zabaven in spreten.«
Nejc Sekol, 4. b
»Zame je junak tisti, pa katerem se lahko vzgledujem.«
Luca M. Simonič, 6. a
»Junak je tisti, ki nam je v vzor, se po njem vzgledujemo in si ga bomo po njegovih uspehih zapomnili
za vedno.«
Klementina Breznik, 8. a
»Junak je vsak, ki je ekološko osveščen, prijazen,
pogumen, aktiven, pameten. To so lahko filmski junaki, pevci, športniki ali zdravniki, ki pomagajo ljudem.«
Dominik Petko in Sara Holdinar, 5. a
»Junak je močan, pogumen, samozavesten, vzdržljiv, prijazen, zabaven in spreten.«
Amadeja Brus, 7. a
»Zame je junak vsak (športnik), ki ni zabredel v
droge ali alkohol in je sledil svojim sanjam.«
Marko Bračko, 4. a
Mladi parlamentarci z mentorico

Posebni dan – poklicno
svetovanje
Na katero šolo se boš vpisal? Kaj si želiš postati?
Že razmišljaš o nadaljnjem šolanju? Kakšno izobrazbo želiš pridobiti? Kateri drugi tuji jezik boš izbral?
Kam boš odšel na informativne dneve? Še ne veš? Vsa
ta vprašanja in še marsikatera podobna so v devetem
razredu na »jedilniku« skoraj vsak dan. Učitelji nam
delijo nasvete, pomagajo in dajejo predloge, mi pa še
vedno nismo prepričani. Še vedno ne vemo, če je naša
izbira prava. Ne vemo, če je to tisto, kar želimo postati, kar si želimo početi v življenju. Da bi se lažje in pravilno odločili, smo imeli v okviru šolskih dejavnosti,
9. 11. 2011 posebni dan, ko so se nam prišle predstavit
nekatere šole, pokazali so nam njihove programe, ki
bi nam lahko bili v pomoč pri izbiri in reševali smo
anketo. Vse to, da res ne bomo mogli obžalovati svoje
izbire.
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Prvo uro nas je obiskala gospa iz Ljubljane in nam
pokazala program Filternet. To je internetna spletna
stran na kateri lahko najdeš vse, kar te zanima v zvezi
z vpisom v srednjo šolo, pa tudi za naprej in koledarček, na katerem so označeni vsi pomembni datumi.
Raziskovali smo torej spletno stran in iskali podatke
o šolah, ki so bile na naši lestvici na vrhu ter nato še
prebrali nekaj o štipendijah. Na koncu nam je gospa,
da bi nam dokazala, da na Filternetu niso le resne
vsebine, predvajala še filmček o fantu, ki nima sreče z
dekleti in zato obišče zdravnika. Na temo tega posnetka smo tisti dan slišali še kar nekaj smešnih stavkov,
katerih tvorci so bili naši fantje.
Druga ura je bila namenjena izpolnjevanju internetne ankete. Razdelili smo se na pol in ena skupina je
sedla za računalnike v knjižnici, druga pa v multimedijski učilnici. Ko je prva skupina končala, smo bili na
vrsti mi. Sedli smo za računalnike v knjižnici in vnesli
gesla, ki smo jih dobili od učiteljic, in že smo lahko
začeli z reševanjem. Prvi del je bil sestavljen tako, da
si moral označiti odgovor z DA ali NE.
Naslednje naloge so zahtevale naše odgovore. Napisati smo morali dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo v sklopu šole in dejavnosti izven le-te, najljubše
predmete, šolo na katero si želimo in poklice, ki bi jih
radi opravljali. Ob vprašanju, na katero srednjo šolo
se bomo najverjetneje vpisali, se nisem dolgo zadrževala, saj sem že skoraj odločena, da grem na Škofijsko
gimnazijo v Mariboru. Da se bom vpisala na to gimnazijo, govorim že od nekdaj in moje želje in interesi
se še niso spremenili. Na zadnje je sledilo vprašanje,
če imamo za vpis kakšne zadržke oz. omejitve, nato pa
je bila anketa rešena in bil je čas za malico in odmor.
Do konca pouka so nam ostale še tri šolske ure,
ki so bile namenjene predstavitvi šol. Zbrali smo se v
multimedijski učilnici, pripravili beležke in pisala, da
bi si lahko zapisovali in nato poslušali. Prva se nam je
predstavila Srednja elektro-računalniška šola Maribor
(SERŠ). Izvedeli smo,da imajo naslednje programe oz.
smeri. Smeri elektrikar in računalničar trajata tri leta,
smeri tehnik računalništva in elektrotehnik pa štiri.
Imajo tudi dve smeri poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), ki trajata dve leti, in sicer tehnik računalništva in elektrotehnik. Lahko pa izbereš tudi smer
tehniška gimnazija, ki traja štiri leta in po končanem
šolanju opravljaš splošno maturo. Posebnost je, da se
dijak po koncu prvega letnika odloči za elektrotehniško ali računalniško smer. Gospoda, ki sta prišla s te
šole, sta nam zavrtela kratek posnetek o njej, povedala nekaj podatkov ob slikovnem gradivu in pokazala
nekaj izdelkov. Sledila je predstavitev Prometne šole
Maribor. Predstavit sta jo prišla ravnateljica in dijak
ter nam o njej veliko povedala na zabaven in preprost
način. Izvedeli smo, da se lahko odločiš za eno izmed
dve smeri, tehnik verovanja ali logistični tehnik. Pri
prvem se učijo tehnik varovanja in borilnih veščin.
Kot zanimivosti smo izvedeli, da ima šola zasebno
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strelišče, fitnes v kleti in pa savno. Najbrž je tudi edina
šola, ki jo ima, uporabljajo pa jo, kadar morajo tekmovalci hitro shujšati, na primer pred tekmo. Vsaj
tako nam je povedala ravnateljica. Kot tretji se nam je
predstavil Tehniški šolski center (SSPŠ), kjer izvajajo
triletne programe, kot so avtoserviser, avtokaroserist
in mehatronika operater in pa štiriletno strokovno
izobraževanje v strojnega tehnika in tehnika mehatronika, ki mu sledi poklicna matura. Naša koncentracija je pri četrti in tudi predzadnji predstavitvi že
začela plahneti, a smo kljub vsemu nekaj izvedeli.
Biotehniška šola Maribor izobražuje v štiriletnih in
triletnih programih. Štiriletni so naravovarstveni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, veterinarski tehnik
in hortikulturni tehnik, triletni pa cvetličar, mehanik
kmetijskih delovnih strojev, vrtnar in gospodar na
podeželju. Kot zadnja se nam je predstavila Prva gimnazija Maribor in takrat sem sama še bolj našpičila
ušesa, saj je to moja druga izbira. Iz te gimnazije je
prišel Blaž Mesarec, bivši učenec OŠ Voličina, skupaj
z učiteljico. Predstavila sta nam programe in nam povedala marsikaj zanimivega. Na Prvi gimnaziji imajo
splošni program, kjer ponudijo štiri oddelke, sem spada tudi E-oddelek, ki ga vpišejo le en oddelek, imajo
tudi klasični program, ki ga vpišejo dva oddelka in izvajajo tudi maturitetni tečaj, tega pa vpišejo en oddelek. Imajo tudi pestro izbiro tujih jezikov; nemščino,
francoščino, italijanščino in španščino, za tiste, ki pa
so imeli v osnovni šoli prvi tuji jezik nemščino, pa kot
drugega izvajajo angleščino.
Sama se bom najbrž odločila za Škofijsko Gimnazijo Antona Martina Slomška Maribor, kot sem že napisala, saj mi je ta šola všeč že od nekdaj, sedaj je celo
prenovljena in o njen nikdar nisem slišala nič slabega.
Kasneje se bi rada vpisala na pedagoško fakulteto ali
pa na igralsko akademijo (morda v Ljubljani, modra v
Avstriji), saj si želim postati učiteljica ali igralka. Moja
velika želja je najprej bila postati pisateljica, a sem
ugotovila, da lahko pisno ustvarjam tudi ob drugem
poklicu. Na posebnem dnevu sem izvedela mnogo
reči, ki mi bodo prišle še kako prav, če si slučajno premislim, glede gimnazije, za kar pa je verjetnost zelo
majhna. Sedaj vem, katere programe izvaja katera šola
in kako dolgo trajajo. Mislim, da za vpis in odločitev
ne potrebujem skoraj nobenega podatka več, saj smo
bili o vsem res zelo dobro poučeni in moram priznati,
da sem kljub temu, da je moja odločitev o gimnaziji
že skoraj dokončna, z zanimanjem poslušala predstavitve ostalih šol.
Kot vidite smo bili res dobro poučeni in mislim, da
se bomo sedaj lažje odločili, po kateri cesti bomo zakorakali, ko prispemo na križišče, kjer se pot osnovne
šole konča in se začne razpirati v številne srednješolske smeri. Za to se lahko zahvalimo naši šoli in tudi
tistim, ki so nas obiskali. Naše odločitve sedaj res ne
bi smele biti napačne.
Karin Petko, 9. a
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Iva Šuman, 3. b

ŽELIM SI ...
DA BI SE ZUNAJ LEPO IGRALI. ŽAN A.
DA BI ME IMELI OTROCI RADI. MAŠA
DA BI SI KUPILA PRENOSNI RAČUNALNIK.
VANESA
DA BI ŠEL V SVET BLY BLAYDOV. AMBROŽ
DA BI ŠEL V SVET TRAKTORJEV. ŽIGA
DA BI DOBIL KONJIČKA. NEJC
DA BI IMELA PRAVI RAČUNALNIK. NEJA
DA BI IMEL VELIKO PRIJATELJEV. NAJ
DA BI ŠEL V SVET KOMBAJNOV. JULIJAN
DA BI IMELA PRAVEGA KUŽKA. KATARINA
DA BI IMELA KOČIJO. DAŠA
KUŽKA IN KONJIČKA. KLARA
BLY BLAYD. MARKO
DA BI IMELA MALE MUCKE. LUCIJA
VELIKEGA PLIŠASTEGA MEDVEDKA. BLAŽ
BARBI GRAD IN MAVRIČNEGA KONJA.
HERA
DA BI SE VSI IMELI RADI. MANJA
DA BI IMEL POLNO PRIJATELJEV. DENIS
DA BI ŠEL V SVET BLY BLYDOV. PRIMOŽ
DA BI BILO ZUNAJ VELIKO SNEGA. ALEŠ
DA BI IMEL FORMULO. ŽAN
1. RAZRED

LABOD
LABOD JE PTICA SELIVKA. JE ENA OD NAJVEČJIH IN NAJTEŽJIH VODNIH PTIC, KI ŠE
LAHKO LETI. ODRASLI LABOD IMA SNEŽNO
BELO PERJE, MLADIČ PA RJAVO.
MARK VIDOVIČ, 2. A
LABOD JE BELE BARVE. IMA DOLG VRAT.
PLAVA PO VODI IN LETI. JE RASTLINE, KI SO V
VODI IN OB NJEJ. KO SE LABODI ZVALIJO, SO
SIVE BARVE.
KRISTJAN VIDOVIČ, 2. A
LABOD JE PTICA. IZVALI SE IZ JAJCA. KO JE
MAJHEN, JE ČRNE BARVE, KO PA ZRASTE, JE

Nik Rojko, 3. b
LEPE BELE BARVE. NAJRAJE PLAVA PO RIBNIKU
IN JEZERU.
ERIK URSINI, 2. A
LABODI SO DIVJE ŽIVALI. ŽIVIJO OB VODI.
SO BELE BARVE. LABODI JEJO RIBE, ŽABE, ŽUŽELKE IN TRAVO. ENA LABODJA DRUŽINA ŽIVI
TUDI V RIBNIKIH POD GRADOM HRASTOVEC.
ŽIGA ORNIK, 2. A

KMETIJA
NEKOČ JE ŽIVEL KMET. IME MU JE BILO KAREL. IMEL JE ZELO LEPO KMETIJO, KJER JE BILO
ZELO VELIKO ŽIVALI. IMEL JE KONJE, KRAVE,
KOKOŠI, KOZE IN ŠE MNOGE DRUGE. ZA VSE
ŽIVALI JE LEPO SKRBEL. PELJAL JIH JE NA PAŠO,
POBIRAL JAJCA IN POMOLZEL KRAVE. TAKO JE
VSAK DAN MARLJIVO DELAL IN SREČNO ŽIVEL.
LARISA ROŠKAR, 2. A

NENAVADNA RIBICA
RIBICI JE BILO IME GUPI. RADA JE PLAVALA
PO MORJU. ŽIVELA JE V SKALI. NEKEGA VEČERA SE JE IZGUBILA. NAŠLA JO JE RIBICA PO
IMENU NITKAR. SKUPAJ STA NAŠLI POT DOMOV. BILI STA DOBRI PRIJATELJICI IN ŽIVELI
SREČNO DO KONCA SVOJIH DNI.
KRISTJAN RISEK, 2. A

RIBICA
V AKVARIJU JE BILA RIBICA. BILA JE ORANŽNE BARVE, ZATO SO JO IMENOVALI ZLATA
RIBICA. VSAKEMU JE IZPOLNILA TRI SKRITE
ŽELJE.
KLARA MATJAŠIČ, 2. A
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Aljaž Roškar, 7. a

Tina Goznik, 7. a

Uganke

Slon in miš

Živi v gozdu,
Je velik, kosmat in grozen.
Kaj je to?
)devdem(

Nekega dne se je slon odpravil v park. Tam je srečal prijateljico miško. Skupaj sta se odpravila igrat.
Miška je rekla: »Greva na vrtiljak!« »Ne,« je rekel slon,
»Greva na gugalnice!« Tako sta se prepirala. Mimo je
prišel jež in rekel, naj se ne prepirata več. Najprej igra
prvega, potem pa od drugega.
Nato sta se lepo igrala. Ostala sta še naprej prijatelja.
Nino Muršec, 3. a

Je bele, rjave in rumene barve.
Leti in leti po zraku.
Zelo je lep, ker ima pisana krila.
Rad obiskuje rože.
Kaj je to?
)jlutem(
Eva Kurnik, 3. a

Gozd
Gozd je zelo veliko dreves skupaj. Tam so tudi
živali. Nekaj živali je plašnih. Gozd je v jeseni lepo
pisan. Ker sem doma zraven njega, imam tudi veliko
pisanih listov. Imamo hladno senco in precej klopov.
V gozdu je malo sonca. V njem je prijetno hladno. Z
babi Romano hodiva vanj po gobe. Vsako leto najdeva nekaj gob.
Rada zahajam v gozd.
Ajla Ana Egghart, 3. a

Prijatelj
Moj prijatelj je tisti,
ki se z mano igra.
Z mano na sprehode hodi,
najraje ob vodi.
Njemu najbolj zaupam,
lagati mu ne upam.
Pri vragolijah me podpira,
pomagati se ne ubira.
Ob njem sem to,
kar sem.

Amadej Papež, 4. b

Prijatelj
Ime mi je Jan, s prijatelji se najraje igram.
Moji prijatelji so vsi pošteni in od smeha zavaljeni.
Najraje se skrivamo in lovimo,
čeprav pri tem kakšno buško dobimo.
Ko se umirimo, si najraje vice govorimo.
Ko pride čas slovesa, v objemu zaželimo
si še en tak dan, saj ni lepšega na tem
svetu kot prijatelj v smehu.
Jan Mastinšek, 4. b

Žiga Strmšek
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Pestro pa je bilo tudi v skupini Zvezdice. Naša
skupina šteje 13 razigranih in radovednih otrok. Vsak
dan počnemo kaj zanimivega. V teh mrzlih dneh se
pogovarjamo o zdravju, saj je zbolel naš »Dobrovoljček«. Vsak dan mu pripravljamo sadje in čaj, da bi
čim prej ozdravel. Ugotovili pa smo tudi, da je za naše
zdravje pomembno gibanje. Najraje se odpravimo na
svež zrak. Lepo nam je, če se malo sprehodimo in telovadimo.

Ustvarjalnice ali ustvarjalne delavnice so namenjene vsem, ki radi kakovostno preživljate svoj
prosti čas in se ob tem naučite kaj novega.
Prve, jesenske so že za nami. V pričakovanju
veselega decembra pa pripravljamo druge, praznične ustvarjalnice.
Dobimo se v sredo, 7. 12. 2011 ob 16.00 uri v
prostorih vrtca Voličina.
Vabljeni!

Zvezdice žarijo v jesenskih barvah

V krogu

Pri nas v vrtcu je jesen potekala pestro, saj smo jo
priklicali z jesenskimi delavnicami. V popoldanskih
uricah smo ustvarjali vsi, majhni in veliki, tisti, ki vrtec obiskujejo in tudi tisti, ki ga ne obiskujejo. Ustvarjali smo na temo jesen. Tako smo odtiskovali jesensko
listje na blago, izdelali smo si koruznike, obešanko iz
jesenskih plodov ter čarovnico za prihajajočo noč čarovnic.

Sprehod

V telovadnici
Če pa se kdaj zgodi in nam vreme ne dopušča, da
se odpravimo ven, gremo v telovadnico. Tam je veliko
prostora, kjer se lahko mirne volje razživimo.
Ustvarjalnice

Zvezdice z vzgojiteljicama
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Pihala
Vsako pihalo ima poseben zvok. Vsa so sestavljena iz cevi, na katerih so tipke za prste in ustnik, v katerega pihamo, zvenijo pa popolnoma različno.
Naši predniki so verjetno pihali v školjke ali votlili
kose lesa, da bi ustvarili prve pihalne zvoke. Flavte narejene iz lesa ali živalskih kosti pa poznamo od prazgodovinskih časov naprej.
Paleotinska piščal
je najstarejše pihalo,
izdelano je iz stegnenice jamskega medveda.
Našli so jo ob koncu
prejšnjega tisočletja v
Sloveniji v jamskem
najdišču Divje Babe v
dolini Idrijce.
Nekateri člani družine pihal

Flavta
Flavta je eno najstarejših glasbil na svetu, saj
jo zasledimo že v kameni dobi pred dvema ali tremi milijoni let. Flavta ima 16 luknjic in 16 zaklopk.
Pritisk na določeno zaklopko včasih zapre ali odpre
tudi dve ali tri druge. Igramo jo tako, da pihamo skozi
ustnik in pritiskamo na zaklopke. Njeni nizki toni so
topli,visoki in bleščeči. Izdelana je iz kovine, redkeje
iz lesa. Poznamo podolžne, prečne, kljunaste, altovske
in basovske flavte. Glasbenika, ki igra na flavto, imenujemo flavtist.

Pikolo
Pikolo je velik kot polovica normalne flavte in
oglašen eno oktavo više. V nasprotju s flavto, je pikolo
pogosto narejen iz lesa. Ta namreč nekoliko zmehča
njegov ostri zvok, tako da se ob njem ne zdrznemo in
zato tudi ne prebada naših ušes.

Kontrafagot
Kontrafagot je basovsko glasbilo, ki ima večkrat
zavito cev s kovinskim odmevnikom.

Oboa
Beseda oboa izhaja iz francoskega izraza Hautbois, kar pomeni »visok ali glasen« les. Oboa je izdelana iz trdnega lesa in ima dokaj zapleten mehanizem
zaklopk. Ima ustnik z dvojnim trstnim jezičkom, sestavljenim iz dveh tankih ploščic, izrezanih iz bambosovega lesa. Zvezani sta na kovinsko cevko, med nihanjem pa med seboj udarjata. Ni posebno glasna,vendar
se njen visok in suh zvok zarežeta skozi ostale zvoke
orkestra ter preprosto hoče biti slišan.
Saksofon je gotovo »gospod
kul« celega orkestra. Pravzaprav
sploh ni njegov redni član. Le
nekaj skladb vključuje tudi saksofon, da sem in tja vstopijo
ter dodajo glasbi nekaj vitalne
energije. Imenuje se po belgijskem izdelovalcu glasbil Adolphu Saxu. Danes ga največkrat
povezujemo z jazzovsko glasbo.
Saksofon ima kovinski trup,
Saksofon
ustnik z enojnim trstnim jezičkom in razširjen odmevnik. Poznamo ga v različnih velikostih npr. sopranski, altovski, tenorski in basovski
saksofon. Glasbenika, ki igra na saksofon, imenujemo
saksofonist.

Klarinet

Fagot
Fagot je basovsko glasbilo med pihali, po načinu
igranja spada v družino oboj. Sestavlja ga približno tri
metre dolga lesena prepognjena cev iz javorja. Dvojni trstni jeziček je sorazmerno večji od jezička oboe.
Glasbenika, ki igra na fagot, imenujemo fagotist.
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Nina Kmetič, Sara Toplak, Nina Kocpek, 6. a

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

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja
Jože Spevan s. p.
Mariborska cesta 10, 2230 Lenart
GSM: 041 515 537

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

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

MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7
2230 LENART
info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si
Tel.: 041/687-765
Tel.: 041/337-919
Faks: 02/729-26-67

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28
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Pomurska založba d.o.o.
Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota
http://www.pomurskazalozba.si
http://www.trgovina.pomurskazalozba.si

NE SAMI, RAJE Z NAMI
GLOBUS d.o.o
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 250 1853, 02 629 6070
E-mail: globus@globus.si
Web: www.globus.si

* Poletne in zimske počitnice doma in v tujini * Priprava

posebnih programov in organizacija izletov za skupine *

Zavladaj s kul
najstniškim
banènim
paketom
SKUL.

* Izleti po Sloveniji * Potovanja po Evropi * Avtobusni prevozi

paket

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart
Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

e-mail: info@bernjak.si
Splet: www.bernjak.si

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

Vrtnar d.o.o.
Branko in Valentina Golob
2254 Trnovka vas 38b

tel. 02 72 06 281
GSM: 041 643 144
www.gostilna29.si

Tel.: 02 757 94 16
GSM: 041 507 035
Splet: http://vrtnardoo.si

Nekaj utrinkov ujetih v objektiv nastalih
v času tedna otroka pri fotografskih delavnicah

Izdajanje šolskega glasila Šolarček je ena izmed posebnosti šole v Voličini. Tudi zaradi vaših prispevkov, spoštovani sponzorji in starši donatorji,
je OŠ Voličina drugačna. Lahko je lepa in urejena ter v poletnem času okrašena z rožami na okenskih policah. Vsem vam se iskreno zahvaljujem
za darovana sredstva, saj kljub krizi ostajate sponzorji in donatorji. Tudi v tem šolskem letu 2011/12 se bomo trudili, da bodo dejavnosti v vrtcu in
pouk v šoli potekali kvalitetno, v zadovoljstvo otrok in učencev ter vas staršev in tudi nas zaposlenih. S pomočjo novih učnih pripomočkov in knjig,
ki jih kupujemo z zbranimi sredstvi, nam bo to zagotovo uspelo. Ravnatelj Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Karin Petko, Rebeka Šnofl, Saška Kurnik, Špela Peserl, Jasmina Krajnc, Amadeja Brus, Zala Jug, Tina Goznik, Sara Vogrin, Sara Toplak, Nina Kocpek, Nina Kmetič,
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.

