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Začetek šolskega leta 2013/14 je bil zelo razgiban 
oz. kar spektakularen. Zakaj? Šola je bila že marca ob-
veščena, da se bo učenec iz 1. razreda prešolal, zato 
smo v 2. razredu pričakovali 29 učencev in dva od-
delka. Žal se je izkazalo, da je prvi šolski dan 2. razred 
začelo obiskovati le 27 učencev, zato je bilo potreb-
no oddelka združiti. Istega dne smo na šolo vpisali 
nova učenca v 6. in 8. razred. V 8. razredu se je število 
učencev povečalo na 29, zato smo razred lahko delili v 
a in b oddelek. Šolske urnike je bilo potrebno sestaviti 
na novo. 

Na začetku šolskega leta šolo obiskuje enako šte-
vilo učencev kot preteklo, in sicer 230 v 12 oddelkih. 
Organizirane imamo štiri skupine podaljšanega biva-
nja v skupnem obsegu 70 ur na teden, kar je 5 ur manj 
kot lani. Vrtec obiskuje 85 otrok v 5 skupinah.

Učenci šole uspešno trenirajo in tekmujejo na 
mnogih tekmovanjih za svoje klube. Marca smo bili 
zato zelo veseli povabila na ogled Mladinskega sve-
tovnega prvenstva v judu, ki bo organizirano meseca 
oktobra 2013 v Ljubljani v dvorani Stožice, saj imamo 
na šoli zelo uspešne tekmovalce v judu. Lia Ludvik je 
aktualna državna prvakinja v kategoriji do 48 kg. 

Prejeto vabilo šolam na brezplačne oglede tekem 
EuroBasketa je bil dovolj velik motiv in izziv, da smo 
se prijavili in prejeli 250 vstopnic za tekmo med Polj-
sko in Španijo v nedeljo, 8. 9. 2013. Vsem učencem 
OŠ Voličina smo omogočili, da si v dvorani Zlatorog 
v Celju ogledajo največji športni dogodek v Sloveni-
ji. Če se malo pošalim, nekateri ljudje menijo, da vse 
tisto, kar je brezplačno oz. zastonj, je bolj tako, neza-
nimivo, nekvalitetno, včasih tudi brez »veze«. Tudi 
ogled omenjene tekme je bil skoraj takšen, saj je bil 
rezultat prvega polčasa 49 : 13 za Španijo. Vsem, ki 
smo to tekmo spremljali, ni bilo jasno, kako je lahko 
naša reprezentanca zadnjo tekmo prvega dela prven-
stva proti Poljski izgubila.

Oba velika športna dogodka sta bila priložnost, da 
so si oz. si bodo učenci lahko ogledali najboljše špor-
tnike na svetu, naše največje športne dvorane in obču-
tili ter doživeli vrhunske tekmovalne trenutke.

Med poletnimi počitnicami smo še v preostale tri 
učilnice namestili e-table. Dve smo kupili iz sredstev 
šolskega sklada, eno pa iz sredstev, ki jih namenja 
ustanovitelj za posodobitve IKT. Ob začetku šolskega 
leta imamo v vseh petnajstih učilnicah nameščene e-
table SmartBoart 680. Prav tako smo med počitnicami 
obnovili sanitarije v I. nadstropju starega dela šole. V 
prostorih vrtca smo v skupini Sončki obnovili parket.

Novost v tem šolskem letu je ukinitev opisnih 
ocen v 3. razredu. Po mnogih letih bodo tretješolci 
spet ocenjeni številčno. 

Menim, da bomo tudi v šolskem letu, ki je pred 
nami, spoštovani starši, dobro sodelovali. Vsi skupaj 
se bomo trudili, da se bodo vaši otroci in učenci v vrt-
cu ter šoli dobro počutili in da bodo uspešni. Želja 
zaposlenih v vrtcu in šoli je, da bi delo, ki ga opravlja-
mo, potekalo v zadovoljstvo vseh vpletenih, v prvi vr-
sti otrok in učencev, vas staršev in tudi vzgojiteljev ter 
učiteljev šole. Večkrat letno vas bomo povabili na go-
vorilne ure in roditeljske sestanke. Zelo veseli bomo, 
če bomo morebitna nesoglasja, dileme, nesporazume 
itd. sproti reševali. V večini primerov jih lahko rešimo 
kar z odkritim pogovorom. Vrtec in šola ter zaposle-
ni se želimo skupaj z vami, spoštovani starši, veseliti 
uspehov in napredka vaših otrok, prav tako pa vas pri-
čakujemo na naših prireditvah, ki jih organiziramo za 
vas. Vsem želim vse lepo in uspešno šolsko leto.

Hvala vsem staršem donatorjem in sponzorjem 
Šolarčka, saj z vašimi prispevki omogočate, da bomo 
tudi v šolskem letu 2013/14 izdali 10 številk šolske-
ga glasila in s preostankom sredstev kupili še kakšno 
učilo ali učni pripomoček ter knjigo, ki jo pri pouku 
potrebujejo učenci in učitelji. Hvala vam.

Ravnatelj

Šolsko leto 2013/14 smo začeli razgibano

Aljaž Ruis, 8. a Nejc Sekol, 6. b
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London

V lanskem šolskem letu se nas je osem učencev 
iz 9. a odpravilo v London. V torek, 11. 6. 2013, zju-
traj smo se odpravili z avtobusom proti letališču v 
Zagrebu. Čeprav je bilo zgodaj zjutraj, je bilo vzdušje 
na avtobusu veselo in razigrano. Ko smo prispeli na 
letališče, smo bili zelo vznemirjeni, saj nas je bilo ve-
liko, ki še nismo potovali z letalom. Let je bil prijeten 
ter miren in že smo prispeli na letališče v Londonu. 
S podzemno železnico smo se odpeljalii do središča. 
Namestili smo se v tamkajšnjem hostlu in že prvi dan 
smo si ogledali nekaj znamenitosti. Ogledali smo si 
starodavno ladjo Cutty Sark. Odpravili smo se proti 
greenwiškem poldnevniku, ki poteka skozi London. 
Tam smo naredili nekaj skupnih fotografij. Od tam se 
je zelo dobro videla znana koncertna dvorana O₂. In 
že se je dan bližal h koncu. Odpravili smo se nazaj do 
hostla. Ker je bila pot naporna, smo vsi brez težav ta-
koj zaspali. Zbudili smo se v oblačnem jutru. Seveda 
smo se z veseljem uredili in pozajtrkovali, saj smo ve-
deli, da nas čaka zanimiv dan. Najprej smo si ogledali 
Big Ben in Houses of Parliament. Tudi tukaj smo na-
redili nekaj skupnih fotografij. Ko smo prišli čez most, 
se je lepo videl tudi London Eye, s katerim smo se tudi 
peljali. Nadaljevali smo z ogledom cerkve Westmini-
ster Abbey, v kateri sta se poročila princ William in 
Kate. Ogledali smo si tudi Buckinghamsko palačo, v 
kateri živita. Nadaljevali smo z ogledom Trafalgar-
skega trga (Trafalgar Square) in Nelsonskega stebra, 
kjer je spomenik Nelsona. Odpravili smo se do parka 
St. James (St. James's park), ki je zelo velik in lep. Ko 
smo hodili ob reki Temzi, smo prispeli do Shakespe-
arovega gledališča (Globe Theatre), v katerem smo 
si z vodičem ogledali nekaj zanimivosti. Šli smo tudi 
mimo ulice Downing Street. V tej ulici živi Londonski 
predsednik vlade in ulica je bila zastražena. Seveda 
ni šlo brez ogleda moderne galerije (Tate Modern), v 
kateri se je za vsakega našlo nekaj zanimivega. S tem 
se je dan ponovno zaključil in po napornem dnevu 
smo se končno vrnili nazaj v hostel, kjer smo si lahko 
spočili. In že je napočil tretji dan, četrtek. Najprej smo 
se z podzemnim vlakom odpeljali do cerkve svetega 
Pavla (St. Paul's Cathedral) in si jo ogledali od zunaj. 
Cerkev je bila zelo velika, ena izmed največjih, kar 
smo jih videli. Nato smo se odpravili do spomenika v 
spomin velikemu londonskemu požaru, ki je povzro-
čil veliko škodo. Spet smo se odpeljali s podzemnim 
vlakom, tokrat do mosta imenovanega Tower Bridge. 
Tam smo si ogledali slike in videoposnetke, kako so 
most gradili in se sprehodili po njem, na koncu pa si 
kupili še kakšnen spominek. Obiskali smo še britanski 
muzej (British museum) ter naravoslovno zgodovin-
ski muzej (Natural history museum). Videli smo veli-
ko zanimivega: mumije, stvari iz zgodovine, naravne 
velikosti živali, potovali smo v središče Zemlje ... Vsi 
presrečni smo končno odšli do Madame Tussauds, v 
katerem so lutke zvezdnikov, športnikov, risanih ju-

nakov in še mnogih drugih pomembnih oseb. Šli smo 
skozi hišo groze, kjer so nas prestrašili navadni ljudje 
ter si ogledali risani film v 4D. Po napornem dnevu 
smo se odpeljali do hostela in utrujeni hitro zaspali. 
Zjutraj smo bili polni energije, prav tako pa tudi ža-
lostni, saj je bil naš zadnji dan. Ta dan smo si ogledali 
veliko tržnico in nakupovalno središče Harrods. Od-
šli smo tudi do stadiona kluba Chelsea in se na kon-
cu sprehodili po Oxford Street. Na žalost se vse lepo 
enkrat konča in tudi naš izlet se je počasi zaključil. S 
kovčki smo odhiteli do letališča in že smo leteli proti 
Sloveniji. V Zagrebu nas je pričakal avtobus ter nas 
zapeljal do Voličine. Starši so nas že nestrpno čakali in 
tudi devetošolci so nam zaploskali, ko smo prispeli. Ta 
izkušnja nam bo za vedno ostala v spominu!

Sara Korošec in Sara Vogrin, 9. a
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PRVI ŠOLSKI DAN

V PONEDELJEK, 2. SEBTEMBRA, JE V ŠOLO 
VESELO PRIKORAKALO 23 PRVOŠOLČKOV. RAZ-
VESELILI SMO JIH Z LUTKOVNO PREDSTAVO O 
TROTU BINETU. SKUPAJ SMO SESTAVILI NAŠA 
JUNAKA ČEBELICO LILI IN TROTA BINETA, KI 
NAM POMAGATA PRI UČENJU. V RAZREDU JE 
VSAK PRVOŠOLEC PREJEL RUMENO RUTICO, 
KNJIGO IN FIGURICO, KI GA BO VZPODBUJA-
LA PRI UČENJU. OB KONCU NAŠEGA DRUŽE-
NJA PA SMO SE ŠE POSLADKALI S ČOKOLADNO 
TORTO IN SI OBLJUBILI, DA BOMO VSAK DAN 
PRIHAJALI V ŠOLO Z NASMEHOM.

PRVOŠOLCI

»TA GLAVNI« NA KOŠARKI V CELJU

NAJMLAJŠI, PA ŽE POPULARNI! JA, TO JE 7 
JUNAKOV IZ 1. RAZREDA, KI JE OBISKALO KO-
ŠARKAŠKO TEKMO MED ŠPANIJO IN POLJSKO 
V DVORANI ZLATOROG V CELJU. ZELO SMO 
UŽIVALI, NAVIJALI, KLICALI LIPKA IN SE STI-
SKALI V NJEGOVIH OBJEMIH. MED ODMOROM 
PA SMO NA IGRIŠČU NASTOPALI V NAGRADNI 
IGRI »POIŠČI SVOJ STOL«. IMELI SMO SE LEPO.

PRVOŠOLCI

NA LIKOVNI RAZSTAVI

UČENCI 1., 2. IN 3. RAZREDA SMO SE ODPRA-
VILI NA RAZSTAVO LIKOVNIH DEL, KI SO JIH 
RAZSTAVILE UMETNICE, KI SE UČIJO SLIKANJA 
POD MENTORSTVOM AKADEMSKE SLIKARKE 
GE. MARTINE GOLIJA. V DOMU SV. JOŽEFA NAS 
JE PRIČAKALA GA. MARTINA IN NAM PODALA 
NEKAJ NAPOTKOV ZA ŽIVLJENJE. PO POGOVO-
RU NAS JE VODILA PO RAZSTAVI IN PREDSTA-
VLJALA LIKOVNA DELA. BILO JE ZANIMIVO.

UČENCI 1., 2. IN 3. RAZREDA
 

Zaključna ekskurzija 9. razreda

Čeprav se je pouk v šoli šele začel, smo se učenci 
9. razreda odpravili na zaključni izlet. Obiskali smo 
Postojnsko jamo ter Slovensko primorje.

Preden smo šli v Postojnsko jamo so nam zapo-
sleni v jami pokazali kratek film o jami in njeni zgo-
dovini.

Nato smo se v jamo odpeljali z vlakcem, iz katere-
ga smo lahko občudovali njene lepote. Spoznali smo 
veliko zanimivih dejstev o nekaterih jamskih živalih, 
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npr. o človeški ribici, ki so ime dobile po podobnosti 
njihove in naše kože. Izvedeli smo, da so s svojimi tri-
desetimi centimetri največji prebivalci jamskega sve-
ta. Nekdaj so ljudje domnevali, da so človeške ribice 
zmajski mladiči. Kot zanimivost pa so nam povedali 
tudi, da je ena od ribic v jami izlegla jajčeca.

Izvedeli smo veliko novih stvari in zanimivosti, 
npr. to, da so se nekoč v jami ljudje lahko podpisovali, 
nato pa so odkrili, da to zaustavlja rast kapnikov, ki pa 
že tako ali tako rastejo zelo počasi. Preden se podpisi 
popolnoma izbrišejo je potrebnih kar nekaj stoletij, 
zato so nekateri od podpisov vidni še danes.

Najlepši stalagmit v jami je Briljant, ki je nastal iz 
čistega kalcija in je obenem tudi znamenitost Postojn-
ske jame.

Ogled jame nam je bil seveda všeč, veselili pa smo 
se tudi Slovenske obale. Najpogumnejši so že v Porto-
rožu skočili v morje in tam uživali, ostali pa so se raje 
odšli okrepčat ter si privoščili lignje.

Po Portorožu smo odšli še v Piran. Tam smo hodili 
po ozkih ulicah, ki so za ta kraj značilne. Ogledali smo 
si tudi Tartinijev trg. Odšli smo tudi do cerkve in od 
tam opazovali lepote Pirana in okolice.

Po ogledu Pirana smo imeli čas zase. Privoščili 
smo si sladoled ali pa se šli kopat.

Okoli šeste ure popoldan je bil čas za odhod na-
zaj v Voličino. Od celotnega izleta smo bili že precej 
utrujeni, a to nas ni ustavilo. Na avtobusu smo si peli 
in igrali, kot smo to počeli že prej. Vrnili smo se po-
zno zvečer, utrujeni, veseli, a hkrati žalostni, saj bila to 
naša zadnja zaključna ekskurzija.

Tina Goznik in Zala Jug, 9. a

Sprejem prvošolcev v šolsko
skupnost

V torek, 1. 10. 2013, smo učence prvega razreda 
sprejeli v šolsko skupnost. Pripravili smo jim kratek 
program. Nastopili so učenci, ki obiskujejo OPZ, ter 
učenci iz drugega in tretjega razreda. Devetošolci smo 
jim zapeli pesem Jaz ne grem v šolo, ki smo jo malo 
preuredili v pesem Jaz grem rad v šolo. Prvošolci so 
si nato izbrali vsak svojega varuha. Varuhi smo jim 
izročili kamenčke sreče, podarili pa smo jim tudi knji-
žico, v kateri so bile zbrane naše pesmi in zgodbe. Ob 
koncu smo bili vsi zelo veseli, saj smo se spoznali in 
sklenili nova prijateljstva.

Tina Goznik, 9. a



stran 7

30. september 2013

Uganke

Je okrogla, se kotali
in otroke razveseli.
Kaj je to?

Na steni visi,
učiteljici pomaga,
da otroke nauči.

Živi v Afriki
in je kralj živali.
Kaj je to?

Je velik.
Če stopi na tebe,
te zdrobi
in se miške boji.

Ana Kurnik, 2. a

V vodi živijo,
imajo dvoje oči
in so lahko zlate barve.

Ima kopita in grivo
in je črno-bele barve.

Na nebu zvečer žarijo
in z Luno zaspijo.

Veliko grivo ima
in je kralj živalskega sveta.

Tipke ima črno-bele,
na njega igram skladbe vesele.

Tijana Györköš, 2. a

Gospod Falot

Nekoč je živel gospod Falot,
ki ni imel dovolj dobrot,
zato je šel na pot,
da kupi si dobrot.

Prišel je do trgovine,
da kupi si mandarine.
Ker pa mandarin ni bilo,
si kupil je potico za sladico.

Gospodarico že skrbi,
ker Falota še ni.
Falot je bil kaznovan, 
zato mandarine gledal je ves dan.

Kaja Hubernik, 5. b

Tri sestre

Nekoč so živele tri sestre. Starejši sestri sta bili lepi 
kot najčudovitejši roži, najmlajša pa je bila grda kot 
kamen. Čeprav sta bili starejši zelo lepi, takšni nista 
bili po srcu. Namesto srca sta imeli kamen! Najmlajša 
sestra pa je bila prijazna do vsakogar. Bila je vesela 
deklica, medtem ko sta bili njeni sestri čemerni. Zelo 
rada je imela naravo, živali, skratka vse, tudi svoji 
sestri. Poskušala se je družiti z njima, a sta jo vselej 
odganjali, zato ju je pustila pri miru. Oče je bil zelo 
bogat. Mama jim je umrla, zato se je oče odločil, da 
se spet poroči. Poročil se je s čarovnico, toda tega ni 
vedel. Bila je grozno lepa. Še celo starejši sestri sta ji 
zavidali lepoto. Bila je zelo grozna do pastork. Še zla-
sti do najmlajše. Čarovnica se ni poročila iz ljubezni, 
ampak je hotela moževo bogastvo.

 Tako je nekega dne zlila čaroben napoj v njegovo 
pijačo. Umrl je! Njegove hčerke so jokale, še najbolj 
najmlajša. Oče je bil njen edini zagovornik. Samo z 
njim se je lahko pogovarja. Čarovnica se je pretvarja-
la, da joka. Čeprav ji je umrl mož, ni bila nič kaj žalo-
stna. Mislila si je: »Takoj, ko se bom znebila še sester, 
bo bogastvo moje!«

 Zvečer, ko so si sestre privoščile počitka, se je ča-
rovnica preobrazila v svojo pravo podobo. Najmlajša 
sestra, tisto noč ni mogla zaspati. Hotela je iti v gozd, 
pa je videla mačeho. Ni hotela verjeti svojim očem, a 
je morala. Skrita za vrati jo je opazovala skozi ključav-
nico, kako se je preobrazila. Naenkrat ni bila več lepa 
gospa, ampak grda starka! Na nosu je imela veliko 
črno bradavico, njeno kožo so krasile gube, nosila je 
razcapano obleko, od katere so odpadali gumbi in ker 
je bila obleka prekratka, so se pod njo videli oguljeni, 
dolgi in črni čevlji. Dekle je mrazilo, ko jo je gledala. 
Prav tako je bila prestrašena. Čarovnica je začela ku-
hati čudežni napoj, ki jo je ohranjal lepo in mlado. 
Takoj ko ga je spila, je spet postala stara mačeha. Po-
tem je odšla spat. A glej, Knjigo čarovnij in napojev 
je pozabila na mizi. Deklica je pogledala stran, ki je 
bila odprta. Prebrala je urok za smrt. Čarovnica jih je 
hotela prekleti. 

LITERARNE STRANI

(žoga)

(tabla)

(lev)

(slon)

(lev)

(zlate ribice)

(zebra)

(zvezde)

(klavir)

Jan Mastinšek, 6. b
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 Še tisto noč je najmlajša sestra izvedla proti urok 
za vse tri sestre. Mislila je, da bodo varne. Pa niso bile. 
Čarovnica jih je uročila, da so se spremenile. Najsta-
rejša v ogenj, srednja v vodo, najmlajša pa v naravo. 
Le od večera pa do jutra so imele človeško podobo. 
Prekletstvo se bo jim izničilo le, če se bodo poročile. 
Poiskale so si votlino, kjer so lahko spale. Čarovnica 
ni vedela, da so še žive. Mislila je, da so umrle. 

 Starejši sestri sta povzročali požare in poplave. 
Narava pa je vse to popravljala. Nad požare je pri-
klicala deževne oblake, nad poplave pa sonce. Imela 
je res dosti dela, saj sta sestri vedno bolj posegali v 
naravo. Živalim sta uničevali bivališča. Narava je bila 
vedno bolj obupana! Prav tako je postajala vedno lep-
ša in lepša, starejši sestri pa vedno grši. Zdaj je bila 
najmlajša sestra najlepša.

 Nekega dneva so slišale razglas, da zvečer kralje-
vič pripravlja ples, kjer si bo poiskal ženo. Sestre so 
seveda hotele iti na ples. In so tudi šle. Prav tako je 
šla tudi čarovnica, ki si je spet iskala ženina. Starejši 
dve sestri sta hoteli plesati s kraljevičem, a on je ves 
čas gledal najmlajšo sestro. Bila je tako lepa. Smejala 
se je, ko je plesala. Njeni zlato rumeni lasje so se ble-
ščali. Bila je prečudovita. Kraljevič je stopil k njej in jo 
povabil na ples. Starejši sestri sta se spogledali. Da bi 
bila mlajša sestra lepša od njiju? To je nemogoče. Po-
gledali sta svoje črno sive lase. Včasih sta imeli takšne 
kot mlajša sestra. Medtem pa je čarovnica opazovala 
najmlajšo sestro. »Kdo je to?« se je spraševala. Čeprav 

je čarovnica nad sabo izrekla urok lepote, je bila naj-
mlajša sestra lepša od nje. 

 Kraljevič in najmlajša hči sta se takoj zaljubila in 
sklenila sta, da se poročita. A glej, takrat je čarovni-
ca spoznala najmlajšo sestro in jo ugrabila. Pred tem 
je še zaklicala: »Imate tri dni časa, da jo najdete. Če 
je ne boste, bo za večno pogubljena.« Odnesla jo je v 
globine neskončnega gozda. Gozd je bil prav srhljiv. 
Drevesa so rasla močno skupaj in sončni žarki so se 
komaj prebijali skozi krošnje dreves. Zvečer so dreve-
sa oživela. Zavijala so in opletala z vejami. Nihče si ni 
upal v tisti gozd. 

 Kraljevič in njegova vojska so prvi dan preče-
sali celo kraljestvo. Drugi dan so spet pregledali vso 
kraljestvo. Tretji dan, ko pa so že skoraj obupali, se je 
kraljevič spomnil: »Nismo še pregledali neskončnega 
gozda!« In čeprav so se prav vsi upirali, so morali iti v 
gozd. Iskali so in iskali. Dokler niso prišli do majhne 
kolibe, prav na sredi gozda. Tam so našli čarovnico. 
Najmlajšo sestro je imela privezano k steni. Čarovnica 
si ni mislila, da jo bodo našli. Proti kraljeviču je izstre-
lila urok pogube, a on ga je odbil s svojim mečem na-
ravnost v čarovnico. Ta je zakričala in se spremenila v 
prah. Kraljevič je stekel k svoji izbranki in jo odvezal. 

 Drugi dve sestri so vrgli v ječo. Kraljevič in naj-
mlajša sestra pa sta se poročila in živela srečno do 
konca svojih dni.

Larissa Vogrin, 7. a

LITERARNE STRANI

Hana Pivljakovič, 5. b Katarina Šuster, 7. a
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Novim dogodivščinam naproti

Šolski zvonec se že veselo oglaša in vabi šolarje v 
šolske klopi, prav tako pa vabi tudi otroke, ki zahaja-
mo v vrtec. V tej številki Šolarčka se vam predstavlja-
mo otroci iz skupine Lunice. Čeprav še nismo šolarji, 
smo že zelo veliki in v skupini nas je 21. 

Lunice

Ker radi lovimo sončne žarke in svež zrak, se vsak 
dan odpravimo na sprehod ali igrišče. Radi se igramo, 
si drug drugemu pomagamo, ko potrebujemo pomoč 
in sklepamo nova prijateljstva.

Prijatelja

Tudi mi se zelo radi učimo in nobena naloga nam 
ne dela preglavic. Spoznavamo nove pesmice, nove 
igre, nove spretnosti, poslušamo pravljice, razmišlja-
mo o novih zapletenih besedah in še in še.

Ah, te zapletene besede. Slon Bombardon nam je 
pripovedoval o BONTONU. Prav o tem nam bo še ve-
liko povedal in pokazal. 

Da smo mali umetniki, naj bo tudi znano. Kar po-
glejte, tako nastajajo naše velike umetnine.

Saj res, še to vam povemo. Včasih nas obišče naš 
prijatelj zajček Ludvik. Povedal nam je, kako je našel 
svoj zaklad. V njem je bilo veliko korenja. Zaklad nam 
je tudi prinesel. Ker pa smo prijatelji, nas je povabil na 
svoj dom. Saj veste, kje je doma. Da, prav tam, kamor 
nas je pripeljal s svojim zemljevidom. Pričakal nas je 
z mavričnim padalom in skupaj smo se igrali in za-
bavali.

Lepo vas pozdravljamo.
Lunice z Lariso in Simono

Otroci s slončki na prstu

Odtiskovanje

Mavrično padalo



30. september 2013

stran 10

ZANIMALO NAS JE

Irska

Irska leži na Britanskem otočju, na severozahodni 
strani Evrope. Je otoška država, zato ima samo eno 
mejno državo, tj. Severno Irsko. Oblivajo pa jo Sever-
ni preliv, Irsko morje, Preliv svetega Jurija in Atlantski 
ocean. 

Irska meri 70,285 km2 in ima 4,5 milijona prebi-
valcev, ki se imenujejo Irci oz. Irke. Glavno in hkrati 
največje mesto je Dublin. 

Uradno ime Irske je Republika Irska. Govorijo ir-
ščino in angleščino. Je članica Evropske unije.

Pokrajinske enote so leinster, munster, ulster in 
connact. 

Podnebje je oceansko, ker je v bližini Atlantskega 
oceana. Prav zaradi podnebja je dobila vzdevek Zeleni 
otok. 

Irska zastava je zeleno-belo-oranžne barve. Zelena 

predstavlja večinsko katoliško ljudstvo, oranžna pro-
testante in bela mir med njimi. Irski grb je moder, na 
njem je narisana zlata harfa, ki uprizarja nesmrtnost 
duše. Irski himni je naslov Pesem vojaka.

Irci se preživljajo z kmetovanjem, živinorejo, te-
kstilno industrijo in pivovarstvom. Najbolj znana je 
pivovarna Guinnes.

Irska je prestala že 2 ledeni dobi, zato imajo sedaj 
ledenike. Na Irskem je 77 naravnih parkov. Irska je 
posebna zaradi velikanovega prehoda. Velikanov pre-
hod je območje 40.000 prepletenih balzatnih stebrov, 
ki so rezultati izbruha vulkana. 

Turisti radi obiščejo Irsko, saj si lahko ogledajo 
zgodovinsko mesto (New grange), edinstvene pokra-
jine (The Burren, Connemara), skrivnostne sedeže 
kraljev (Hill of Tara), jezera in obale (Turlougs), gra-
dove (Bunnratty, Blarney in Rock of Cashel). Zelo 
znan je most Ha'penny, ki prečka reko Liffey, in je 
dolg 43 metrov.

Irska je znana pa irski kavi, ki je pomešana z vi-
skijem, irskih pubih oz. pivnicah, svetniku Svetemu 
Patricku, triperesni deteljici, ki je simbol irske sreče, 
škratu Leprechaunu. Gotovo ste že slišali, da morate 
slediti mavrici in na koncu boste našli zaklad, ki bi ga 
naj skril škrat.

Manuela Brunčič, 7. a
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Pokrajina Connemara

Ostanki največjega normanskega gradu na Irskem iz 
12. stoletja

Dublin – glavno mesto Irske

Satelitski posnetek Irske



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

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

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

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

GSM: 041 515 537

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja

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

info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si

Tel.: 041/687-765
Tel.: 041/337-919 

Faks: 02/729-26-67

MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.

Jurovska cesta 7
2230 LENART

Trg osvoboditve 7
2230 Lenart v Slovenskih goricah

Tel.: 02/729-13-48, faks: 02/720-73-52
http://www.lenart.si

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

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

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

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

Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

   Bodite 
brez skrbi,
   za šolske 
potrebšèine

poskrbimo mi.
www.kopija-nova.si

   Bodite 
brez skrbi,
   za šolske 
potrebšèine

poskrbimo mi.

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

E: info@navigaris.com                  W: www.navigaris.com 
Pot v Dobravo 6
2235 Sv. Trojica

GSM: 031 722 618



Model osončja

Pri pouku fizike smo osmošolci lotili kar zah-
tevnega mini projekta, in sicer smo si zgradili svoj 
majhen model sistema našega osončja po učiteljevih 
navodilih. Zato smo sprva morali ustrezno preraču-
nati vesoljske velikosti na predmete (košarkaška žoga, 
proseno zrno, jabolčno seme, tenis žogica, žogica za 
namizni tenis in dve frnikoli). In nam je uspelo, če-
prav ni bilo vse v ravni liniji in morda tudi ne na dol-
žinah, ker ni bilo točnih meritev. Vse meritve, ki so v 
tabeli, so izmerjene od sonca oz. košarkarske žoge.

Sonce Košarkaška žoga
Merkur 52 cm Proseno zrno
Venera 1m Jabolčno seme
Zemlja 1,4 m Jabolčno seme
Mars 2,1 m Jabolčno seme
Jupiter 7,2 m Tenis žogica
Saturn 12,8 m Žogica za namizni tenis
Uran 26 m Frnikola 
Neptun 40 m Frnikola

Luca Simonič, 8. b
Planet Neptun, ki je pomanjšan na velikost frnikule.

Osončje s košarkarsko žogo kot soncem in pripravami 
(palicami) za planete.

Osnovna šola Voličina je drugačna. Izdajanje šolskega glasila Šolarček, ki ga izdajamo mesečno neprekinjeno že 15 let, je naša posebnost. V no-
vembru 2013 bomo izdali jubilejno 150. številko. Osnovna šola Voličina je tudi zaradi zbranih sredstev sponzorjev in staršev donatorjev lahko lepa 
in urejena, vendar to ni dovolj. V šoli in vrtcu smo najpomembnejši kakovostni, dobri vzgojitelji in učitelji. Zaposleni se bomo še naprej trudili, da 
bosta vrtec in šola v Voličini strokovno rastla ter da bosta dobra oz. kakovostna. To bomo dosegli z izboljševanjem pedagoškega procesa in dobrim 
ter korektnim sodelovanjem s starši in z okoljem. Prizadevali si bomo, da nam boste starši zaupali. V sodelovanju s podjetji in vami, starši, se bomo 
še naprej trudili z zbiranjem sredstev v šolskem skladu in izdajanjem Šolarčka. Ravnatelj mag. Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: 
Nina Kocpek, Karolina Rojko, Sara Toplak, Nina Kmetič, Dominik Petko, Manuela Brunčič, Tina Goznik, Zala Jug in Sara Vogrin, mentorica in le-
ktorica: 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, častni občani Občine Lenart 
(Alojz Peserl, dr. Elizabeta Muršak, msgr. dr. Franc Kramberger, mariborski nadškof, in Bogdan Šavli), vsi sponzorji, Občina Lenart, Zavod Repub-
like Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

LEŠNIK & ZEMLJIČ d.o.o.
Turistična agencija LEZE
Mariborska cesta 16
2235 Sv. Trojica

lesnik-zemljic@leze.si 
www.leze.si
tel.: 02 720 55 48
GSM: 030 300 138

tlakovanje, nizke gradnje, trgovina, d.o.o.

www.tlakovanje.com

GSM: 041 359 618

Spodnja Voličina 97k, 2232 Voličina


