
3 Finalni turnir v futsalu U13 8 Intervju z Natalijo Ornik
4–5 Najperspektivnejši športnik Sloven. goric 9 Dogodivščine pri Snežinkah

6 Olimpijska zgodba in pesem 10 Pri zeliščarskem krožku

31. marec 2014, letnik XVI
 št. 154, naklada 400 izvodov

Državno prvenstvo v futsalu U13 osvojeno

Na finalnem turnirju Državnega prvenstva v futsalu, v kategoriji U13, so učenci OŠ Voličina, ki treni-
rajo pri ekipi KMN Slovenske gorice, osvojili 1. mesto in s tem naslov državnih prvakov. Ob bučni podpori 
staršev, babic in dedkov ter drugih, ekipa KMN Slovenske gorice, kot edina brez poraza, po rednem delu 
tekmovanja ni dovolila presenečenja, da bi jo kdo premagal v tej sezoni. (nadaljevanje na 3. strani)
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... nadaljevanje iz naslovnice
Vsem igralcem ekipe iskreno čestitam za dosežen 

uspeh, ki je plod dolgoletnega dela na treningih. Ob 
tej priložnosti se zahvaljujem vodstvu KMN Sloven-
ske gorice, da je pred leti začel načrtno delati z mladi-
mi, še posebej Dejanu Krambergerju. Iskreno zahvalo 
si ob velikem uspehu zraven igralcev zaslužijo vsi tre-
nerji, ki so kadarkoli delali z učenci šole, jih učili prvih 
nogometnih korakov in verjeli vanje, jih motivirali in 
spodbujali ter jim zaupali, da znajo in zmorejo.

Ravnatelj

Slovenskim goricam naslov držav-
nih prvakov v futsalu do 13 let

Sobota, 15. marca 2014, bo za Voličino in KMN 
Slovenske gorice zapisana z zlatimi črkami. Zlata 
je bila tudi medalja, ki so si jo mladi igralci Sloven-
skih goric za osvojen naslov državnih prvakov nadeli 
okrog vratu. 

S tem je ekipa do 13 let po točno desetih letih od 
nazadnje osvojenega naslova državnih prvakov, v ta-
kratnem tekmovanju do 17 let, osvojila že 3. naslov 
državnih prvakov v klubski zgodovini (prvega leta 
2003). Polni pričakovanj smo igralci, vodstvo kluba in 
naši najzvestejši navijači – starši, ki so nas spremljali 
celo sezono, odpotovali na zaključni turnir, ki je letos 
potekal pri branilcih naslova, v Ljutomeru. 

V tiho vlogo favoritov nas je namreč postavilo 
dejstvo, da smo redni del tekmovanja v vzhodni sku-
pini državnega prvenstva v futsalu do 13 let končali 
brez poraza. Od 12-tih tekem je naša ekipa namreč 
zabeležila 10 zmag in 2 remija. Tako je nogometaše 
Slovenskih goric v polfinalnem obračunu čakala dru-
gouvrščena Litija iz zahodne skupine. Kljub nervozi, 
ki je bila čutiti pri igralcih, so naši fantje suvereno od-
pravili Litijane (5 : 1). V drugem polfinalu pa je do-
mači Meteorplast z rezultatom 10 : 3 ugnal nemočni 

Extrem iz Sodražice. 
O prvem mestu in naslovu državnih prvakov je 

tako odločal derbi starih znancev ekip iz vzhodnega 
dela države. Po dosedanjih medsebojnih tekmah je 
bilo pričakovati napet in negotov boj. Ljutomerčani 
so pričeli silovito in že po pol minute igre povedli. 
Vodstvo domačinov pa naših fantov ni zmedla, saj so 
v nadaljevanju prvega polčasa prevladovali na igrišču. 
Terensko premoč pa kronali po mojstrovini Matica 
Goznika in tako izid v 6. minuti izenačili. Po zadetkih 
Roka Sužnika v 10. minuti in v 14. minuti, Žana Šprajc 
Žagavca in Jakoba Nemšaka so igralci Slovenskih go-
ric ob koncu polčasa vodili že 4 : 1. Tudi drugi polčas 
so igralci v rdečih dresih pričeli dobro in v 21. minuti 
po novem zadetku kapetana Roka Sužnika povedli že 
z rezultatom 5 : 1. Kot, da je visoko vodstvo naše fante 
nekoliko uspavalo, so v nadaljevanju pobudo prevzeli 
igralci Meteorplasta, ki so v zadnjih sekundah tekme 
rezultat znižali na 5 : 4. Naslova državnih prvakov, pr-
vega za to generacijo in kot rečeno 3. v zgodovini klu-
ba, smo se veselili v taboru Slovenskih goric in na ta 
najlepši možni način kronali 6-letno delo, odkar smo 
v Voličini pričeli s šolo futsala. 

Za ekipo Slovenskih goric do 13 let so v tej se-
zoni nastopili: Rok Sužnik, Miha Dobaja, Aljaž Go-
znik, Matic Goznik, Aljaž Ruis, Alen Ruis, Žan Šprajc 
Žagavec, Jakob Nemšak, Matija Matic Horvat, Žan 
Rebernik, Nik Kostanjevec, Marko Bračko, Jan Fras, 
Luka Horvat in Rene Capl. Prav tako prihaja iz ekipe 
Slovenskih goric najboljši strelec sezone v državnem 
prvenstvu do 13 let in sicer Aljaž Ruis, ki je v rednem 
delu sezone nasprotno mrežo zatresel 27 krat. 

Dejan Kramberger

Medobčinski parlament

V petek, 21. 2. 2014, je v Lenartu zasedal medob-
činski šolski parlament. Sodelovalo je 7 šol: Osnovna 
šola Lenart, Osnovna šola Sveta Ana, Osnovna šola 
Sveta Trojica, Osnovna šola Benedikt, Osnovna šola 
Cerkvenjak – Vitomarci, Osnovna šola Jožeta Hudale-
sa Jurovski dol in Osnovna šola Voličina. Tina Goznik, 
Domen Leš in Nina Kmetič so predstavili delo šolske-
ga otroškega parlamenta in sodelovali pri razpravah 



31. marec 2014

stran 4

AKTUALNO

na temo »Razmere v družbi«. V debati so učenci poka-
zali veliko kritičnega mišljenja in iznajdljivost. Prije-
tno druženje mladih parlamentarcev se je zaključilo z 
govorom Klemna Perana, predsednika dijaške organi-
zacije Slovenije, in izvolitvijo predstavnikov regijske-
ga in nacionalnega otroškega parlamenta. 

Vodja šolskega parlamenta Tonja Lorbek

OŠ Voličina osvojila 3. mesto v 
ŠKL – mali nogomet

V ponedeljek, 17. 3. 2014, je v okolici Ljubljane, 
in sicer na OŠ Dobrova potekal finalni turnir ŠKL v 
malem nogometu. 

Za ekipo OŠ Voličina so nastopile: Katarina Šu-
ster, Lana Lašič, Lia Ludvik, Sara Korošec, Tinkara 
Sternad, Ines Ulbl in Natalija Krajnc ter Miha Dobaja, 

Marko Bračko, Tadej Tkalec, Rok Sužnik, Aljaž Ruis, 
Matic Goznik, Žan Šprajc Žagavec, Luka Horvat, 
Aljaž Goznik in David Ahmetovič. 

Pri igranju v ŠKL mali nogomet je značilno, da je 
tekma razdeljena na četrtine, kjer najprej igrajo dekle-
ta, nato fantje v vsakem polčasu. 

Prvo tekmo je ekipa OŠ Voličina odigrala z ekipo 
OŠ Bratov Letonja in po prvem polčasu vodila z re-
zultatom 3 : 2. Drugi polčas žal ni bil tako uspešen, saj 
smo prejeli kar 7 zadetkov, zato je bil končni rezultat 
3 : 9. 

Drugo tekmo smo odigrali z domačini OŠ Do-
brova, ki so bili že prepričani, da bodo prvaki ŠKL, 
saj so v uvodnem srečanju premagali OŠ Bratov Le-
tonja. Dekleta in fantje naše ekipe so čvrsteje zaigrali 
v obrambi in učinkoviteje v napadu. Končni rezultat 
tekme je bil 3 : 2 za OŠ Voličina. 

O zmagovalcu finalnega turnirja je odločala razli-
ka med danimi in prejetimi goli, saj so vse tri ekipe na 
tem turnirju dosegle eno zmago in en poraz. Zaradi 
preveč prejetih golov je OŠ Voličina dosegla 3. mesto, 
drugi so bili domačini.

Vsem učenkam in učencem se zahvaljujem za iz-
kazano borbenost in željo po uspehu, hvala tudi Petri 
Cvikl Marušič in Branetu Laziču, ki sta učence spod-
bujala in spremljala.

Ravnatelj

Najperspektivnejši športnik
Slovenskih goric za leto 2013

V petek, 7. 3. 2014, se je v Kulturnem domu Lenart 
odvijala slavnostna prireditev Športnik leta 2013. Za 
najperspektivnejšega športnika leta 2013 sta bila ob še 
dveh mladih športnikih nominirana tudi učenca naše 
šole, in sicer Alen Preložnik in Rok Sužnik. Za naj-
perspektivnejšo športnico za leto 2013 pa je bila med 
drugimi nominirana tudi naša učenka Lia Ludvik. Vsi 
nominiranci so prejeli priznanje. Najprestižnejše pa je 
dobil Alen, saj je bil razglašen za najperspektivnejšega 
športnika leta 2013. Čestitamo! V okviru te prireditve 
se je priznanje podelilo tudi naj športni šoli v Sloven-
skih goricah. Z vrednotenjem tekmovanj smo začeli v 
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lanskem šolskem letu, ko je laskavi naslov prejela prav 
OŠ Voličina. V letošnjem šolskem letu pa nam je zma-
ga ušla za 20 točk. Naj športna šola je s 410 točkami 
postala OŠ Jurovski Dol (390 – Voličina, 320 – Lenart, 
240 – Sv Trojica, 230 – Cerkvenjak, 220 – Sv. Ana in 
210 – Benedikt).

Petra Cvikl Marušič

Frkolinove nagrade 2014

Nekaj učencev 2. a razreda se je udeležilo 9. lite-
rarnega natečaja Frkolinove nagrade 2014, ki ga or-
ganizira OŠ Rače. Otroške oči vidijo je bila tema, ki 
je našla pot do srca mladih pesnikov. Gaja Homec je 
prejela priznanje za pesem Mir. Nagrajeni avtorji so 
našli prostor v zborniku, ki ga prejmejo v trajen in lep 
spomin na čas, ko so odprli svoja srca in lepe oči, ki 
vidijo ...

Gaji čestitamo za osvojeno priznanje.
Silva Potočnik

Baletna produkcija

V ponedeljek, 17. 3. 2014, in v torek, 18. 3. 2014, 
je bila na velikem odru SNG Maribor Letna baletna 
produkcija Konservatorija za glasbo in balet Maribor 
ter podružnične šole Lenart. V zanimivih predstavah 
smo lahko občudovali tudi učenke naše šole. Nasto-
pale so Klara Petek, Lara Šrimf, Lara Lešnik, Ema 
Kovač, Neja Hadžiselimović, Živa Sužnik, Julija Sirk, 
Žana Žabčič in Maja Tkalec. Hvala za lep večer.

Petra Cvikl Marušič

Tadej Hegedič, 5. b
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Olimpijska zgodba

Bil je torek in šel sem v šolo.
V šoli je bil pouk. Po malici smo gledali olimpij-

ske igre. Gledali smo hokej na ledu, tekmo Slovenija 
proti Švedski. Nato je napočil čas za ogled vožnje Tine 
Maze. V razredu smo si izdelali zastavice in glasno 
navijali.

Ker smo zelo glasno navijali, je Tina zmagala in 
osvojila zlato medaljo. Zelo smo bili veseli in pono-
sni.

Blaž Sekol, 3. a

Olimpijska pesem

Prišla je vesela zima
in z njo olimpijska brzina.

Strehe zdaj bele so,
snežaki veseli pojejo.

Ptički odfrfotajo,
otročki na sneg priskakljajo.

Na televiziji gledajo Tino,
ki premaga strmino.

Opazujejo Petra, kako ponosno
skače v višave, da pride do daljave.

Primož Petko, 3. a

Sneg

Tam je breg in na njem sneg,
sam sneg, beli sneg.

Sneži, sneži,
pa vse ledeni.

Tam zgoraj je sneženi mož,
ki te spominja na polno belih rož.
Za nas ima korenček
in za usta en star kamenček.

Neja Hadžiselimović, 3. a

Pust

Prišel je pust,
mestni in vaški otroci so veselih ust.

Našemijo se v čarovnice, klovne in druge skrivnosti,
in takšni v temi hodijo po bombone,
pot si razsvetljujejo z rumenimi lučmi
in prav srečni so vsi.

Ko bombone dobijo, 
se jih zelo razveselijo.

Od hiše do hiše, sem ter tja,
tiho kot miška, 
nazadnje vsak domov odcaplja. 

Manja Kurnik, 3. a

Kika

Kika je muca. Ima belo dlako in zelo se boji otrok 
in odraslih. Naučila sem jo, da mora lulati in kakati v 
peskovnik. V petek jo vedno obiščem pri moji botri, 
zato komaj čakam, da bo petek. V petek ima tudi roj-
stni dan. 

Muca je moja najljubša žival.
Melisa Lipnik Spahić, 2. a

Neja Lašič, 2. a Lana Hubernik, 2. a
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Breza

Ko sem bil majhen, sem si v našem gozdu izbral 
svoje drevo. To je bila breza. Visoka je bila 25 m. Rasla 
je poševno. Večkrat sem šel v gozd in jo objel. Letos se 
je zgodila nesreča. Sneg in žled sta podrla mojo bre-
zo. Bil sem zelo žalosten. Zvečer sem jokal in nisem 
mogel zaspati. Mama me je potolažila. Ko bodo brezo 
podrli, bomo posadili novo.

Ambrož Rukav, 2. a

Skrivnostni samorog

Nekega dne je jež odkril čudno žival. Spraševal se 
je, katera žival je to. A odgovora na to vprašanja ni 
našel. Takrat se je spomnil, da je to samorog. Jež je 
to povedal vsem živalim. A živali mu niso verjele. Jež 
je užaljen šel domov. Naslednje jutro je šel v gozd na 
sprehod. V gozdu je bil čisto isti samorog kot prejšnji 
dan. Jež je poklical vse živali. Te so prišle. Pokazal jim 
je samoroga. Živali so mu tokrat verjele. 

In vsi so zadovoljni šli domov.
Tinkara Štruc, 2. a

Moj brat Andrej

Moj brat Andrej bo letos dopolnil dvaindvajset let. 
Obiskuje drugi letnik fakultete. Ima zelo temno rjave 
lase in oči. Rad nosi usnjeno jakno in kavbojke. Na 
nosu ima prirojeno piko. Skoraj vsak večer mi prebere 
pravljico. Če ima čas, se z menoj igra. Ima že izpit za 
avto. Včasih me tudi pelje v šolo.

Zelo se imava rada.
Tijana Györköš, 2. a

Živali

Doma smo imeli mnogo živali. Najprej smo imeli 
hrčka, nato mačko, kasneje žabo, zdaj imamo vodno 

želvo. Najraje izmed vseh živali imam mojo želvo 
Piko. Mamin hrček Tviti je vse pogrizel, tudi album s 
slikami in atijeve tri nove srajce. Mačka nam je ušla, 
ko smo jo spustili iz hiše. Verjetno si je našla lupčka 
in si ustvarila družino. Žaba mi je ušla pri dediju na 
počitnicah. Odšla je na dedijev vrt iskat boljšo hrano. 

In tako mi je ostala samo še želva Pika.
Klara Petek, 2. a

Rumena kapica in 7 palčkov

Nekoč pred davnimi časi je živela deklica po ime-
nu Rumena kapica. Vsi so jo imeli radi. Nekega dne se 
odloči, da obišče babico sredi gora. Za na pot ji mama 
speče potico. Vsa vesela in zadovoljna gre od doma. 
Med potjo zagleda vrsto majhnih palčkov, bilo jih je 
sedem. Vsak od njih je imel okrog pasu vrečo, v ka-
tero je nabiral kamenje. Ker je Rumeno kapico bilo 
strah nadaljevati pot, so se odločili, da gredo z njo. 
Naenkrat izza skale skoči medved oblečen v babico. V 
rokah je nosil čarobne piškotke. Vsakemu izmed njih 
ponudi slasten piškot. Rumena kapica in 7 palčkov 
so vzeli piškotke. Ko so jih pojedli, so se spremenili v 
miške. Medved si sname obleko in zbeži. Bili so zelo 
prestrašeni. Odločili so se, da bodo poiskali lovca, da 
ustreli medveda. Sredi gora najdejo lovsko hišo. Potr-
kali so na vrata in lovec je prišel odpret. Nikogar ni vi-
del. Miške so šle v hišo in se postavile druga na drugo. 
Bile so tako visoko, da jih je lahko lovec videl. Lovec 
se obrne in zagleda miške. Tako se je ustrašil, da je 
skoraj padel v nezavest. Miške mu povedo, naj se jih 
ne boji. Lovec se je takrat odpravljal na lov. Zagledal je 
medveda in ga ustrelil. Zvečer, ko se je vračal domov, 
je v svoji hiši zagledal čudež. Miške so se spremenile v 
Rumeno kapico in 7 palčkov. Lovec je pripravil večer-
jo. Vsi skupaj so se najedli in odšli spat. Zjutraj, pre-
den je sonce vzšlo, so se Rumena kapica in 7 palčkov 
podali na pot. Tako so prispeli do babice in živeli so 
srečno do konca svojih dni.

Kristjan Risek, 4. a

LITERARNE STRANI

Nadja Fras, 8. b Nina Kmetič, 8. a Nina Kocpek, 8. b Sara Toplak, 8. a
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Intervju z Natalijo Ornik

V začetku tega šolskega leta ste začeli s poučeva-
njem na OŠ Voličina. Kako se počutite pri nas?

Na tej šoli se počutim zelo dobro, kar hitro sem se 
privadila. Najlepše je, kadar v šolo prihajaš z veseljem 
in jo z nasmeškom tudi vsakodnevno zapuščaš. Vesela 
sem, da je na tej šoli tako.

Poučevali ste tudi na drugih šolah, kako ocenju-
jete pogoje za vaše delo in za učence?

Poučevala sem že na štirih drugih osnovnih šolah, 
tako da imam izkušnje z raznolikostjo šol.

Pogoji za pedagoško delo so na tej šoli odlični. 
Šola je izredno urejena, delo dobro organizirano, kar 
se odraža tudi pri učencih, s katerimi se dobro razu-
mem.

Matematika je eden izmed najtežjih šolskih 
predmetov, zakaj ste jo vzljubili in postali učiteljica 
matematike?

Velikokrat slišimo, da je matematika zahtevna, 
težka, pa vendar menim, da je lahko tudi zanimiva in 
zabavna. S pravim pristopom si lahko temeljna znanja 
matematike pridobi vsak.

Razlog, ki me je pripeljal v svet poučevanja ma-
tematike, je pravzaprav preprost. Matematika mi je 
zmeraj pomenila bolj razvedrilo kot napor. Naloge z 
matematično vsebino so bile zame izziv.

Lepa misel o matematiki pravi: »Matematika je 
kot ljubezen – preprosta, a se zlahka zaplete.«

In nenazadnje, kot imate vi svoje vzornike, sta me 
že v osnovni šoli, predvsem pa v gimnaziji, za pouče-
vanje (in matematiko) navdušili učiteljici matemati-
ke.

Ko sem v razredu, vem, da je bila odločitev pra-
vilna. 

Kako naj se učenci lotijo učenja matematike, da 
bodo pri učenju čim bolj uspešni?

Drži, da razlaga in trud učitelja v šoli običajno ni-
sta dovolj za uspeh učencev. Potrebno je sodelovanje 
učitelja in aktivnost ter trud učencev, ob tem pa po-
stavljanje dosegljivih ciljev.

Učenje matematike je nekoliko posebno. Ne uči-
mo se je na pamet, ampak ob reševanju nalog.

Učenci se lahko veliko naučijo že pri pouku, tako 
da aktivno sodelujejo in imajo urejene zvezke, potreb-
ščine. Doma pa, ob pravilni organizaciji časa, opravijo 
še domačo nalogo, ki je pri matematiki obvezna, saj 
predstavlja sprotno učenje. Znanje matematike se na-
mreč gradi postopoma kot hiša, zato pri matematiki 
tako poudarjamo vsakodnevno učenje. 

Vse to zmore vsak učenec, zato je to preprost re-
cept za uspeh. 

Ste stroga učiteljica?
Nisem strah vzbujajoča učiteljica – vsaj mislim 

tako. Besedno zvezo stroga učiteljica razumem bolj 
kot korektna in dosledna učiteljica. Učitelj si avtori-
teto gradi s svojo strokovnostjo, učenci pa od njega 
pričakujejo informacije, pomoč, velikokrat tudi na-
svet. Ali me te lastnosti opisujejo, vedo najbolje moji 
učenci. 

Kdaj ste prvič stopili pred učence? Verjetno že v 
času študija ... Ste imeli tremo?

V času študija sem imela obvezno prakso v osnov-
ni in srednji šoli. Prvič sem pred učence stopila v 
tretjem letniku študija. Trema je seveda bila, vendar 
je izzvenela po že nekaj uspešno izpeljanih minutah. 
Vsaka dobro izpeljana učna ura pa zahteva temeljito 
predhodno pripravo. 

Vaši hobiji, kaj najraje počnete v prostem času?
Delo učitelja je zanimivo, razgibano in tudi na-

porno. Zato sem v prostem času rada v naravi, ki me 
sprosti. V toplejših dnevih energijo nabiram s kolesar-
jenjem, v hladnejšem obdobju rada smučam ali grem 
na sprehod, všeč mi je nordijska hoja ali pa preprosto 
uživam ob branju dobre knjige.

Učiteljici je vprašanja postavila
poslovna sekretarka Silva Dokl

INTERVJU

Tit Šuman, 7. a
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Tudi najmlajši smo komaj čakali na pust. Nama-
skirani smo se odpravili v večnamenski prostor naše-
ga vrtca, kjer so vzgojiteljice pripravile dramatizacije 
znanih pravljic, oblečene v pravljične junake. Otroci 
smo ugotavljali, za katero pravljico gre (Pepelka, Sne-
guljčica, Janko in Metka, Rdeča kapica). Po uprizori-
tvi je sledil ples mask. Bilo je fantastično. 

Maškare

Ples mask

Pust smo pokopali in se tako poslovili od zime. 
Ker je zunaj že tako lepo spomladansko vreme, se radi 
odpravimo na svež zrak. Najraje gremo na Štralek. 
Tam lahko mirne volje tekamo, se lovimo, skrivamo, 
nabiramo zvončke. Na Štraleku je res lepo.

Na Štraleku

Ob vsem tem pa nikakor nismo pozabili na naše 
mamice. Kmalu bo napočil dan, ki je namenjen prav 
njim. Tako smo se kar na hribčku učili deklamacijo 
prav zanjo. Naj vam jo predstavimo:

Drobne prstke imam,
da se mame držim.
Dokler ne zrastejo,
se ne spustim.

Deklamacija nam je tako všeč, da ob njej že vese-
lo sodelujemo tako, da trkamo s prstki, se držimo za 
roke, pokažemo, kako bodo zrasli prstki in z dlanmi 
naredimo srce.

Drobni prstki

Prav tako imamo radi tudi pravljice. Saj veste pra-
vljice so eleksir za našo dušo in besedni zaklad. Vsak 
mesec se znova razveselimo, kadar nas obišče pravlji-
čarka Aleksandra. Ob tem ko nam pripoveduje, nam 
tudi rada kakšno zapoje. 

Pravljična ura

No, sedaj ste se lahko prepričali sami, kako uživa-
mo. Prav nobene solzice več ne potočimo, saj smo že 
pravi junaki. Imejte se lepo, tako kot se imamo lepo 
mi. 

Lepo vas pozdravljamo
Snežinke z vzgojiteljicama Karmen in Andrejo

Dogodivščine pri Snežinkah
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ZANIMALO NAS JE

Vselej so me zanimale rožice in najrazličnejše ra-
stline, zato sem se v začetku šolskega leta z velikim 
veseljem vpisala k zeliščarskemu krožku.

Že prvi obiski so bili nekaj posebnega, saj smo jih 
preživeli v naravi in v prijetni družbi naše zeliščarke, 
gospe Marije Čuček, spoznali smo, kakšno zdravilno 
bogastvo se skriva okrog nas. 

Tudi v zimskih dneh pa k sreči ne počivamo, am-
pak se še vedno dobivamo. Enkrat se v sredo od 13.00 
do 14.30 dobijo prvošolci, naslednjič drugošolci in 
nato že komaj čakamo, da smo na vrsti še tretješolci 
in četrtošolci. Da nam je toplo in prijetno, poskrbijo 
gospe Marija, Ivanka, Zlatka, Mojca in Marica, saj nas 
vselej pričakajo s toplim čajem, ki nas že na daleč vabi 
s svojim vonjem. Velikokrat imajo za nas pripravlje-
ne tudi piškote (tudi takšne z zdravilnimi zelišči), ki 
so (mmmmmmm) slastni. Ob teh dobrotah običajno 
še malo poklepetamo, nato pa se učimo o različnih 
zeliščih, tudi sami kuhamo čaj, ugotavljamo, katera 
zelišča bi bila v njih in podobno. Ob našem zadnjem 
druženju smo na primer spoznali: materino dušico, 
bezeg, dobro misel, islandski lišaj, velikocvetni lučnik, 

slez, čebulo, ozkolistni trpotec, dišečo vijolico, timi-
jan, lučnik, črno redkev in hren. 

Ker pa je ravno čas prehladov, smo se na zadnjem 
druženju pogovarjali tudi o sirupih proti kašlju: če-
bulni sirup, sirup črne redkve, sirup islandskega lišaja, 
sirup iz smrekovih vršičkov ... Gospa Marija nam jih 
je nekaj prinesla tudi za poskusiti. Skupaj smo izdelali 
sirup iz črne redkve, potem pa smo si čebulni sirup 
lahko izdelali sami (no, pomagali so nam pri rezanju 
čebule in ...). Če boste imeli težave s kašljem, si ga lah-
ko pripravite tudi sami, saj njegova priprava ni težka, 
pa še zelo okusen in zdrav je. Odrasli ga popijte po 1 
veliko žlico na dan, otroci pa po 1 žličko na dan. Pri-
pravite pa si ga tako:

1 čebulo olupite (ne pozabite, da olupke lahko 
uporabite za zdrav in naraven način barvanja pirhov, 
o tem vam bodo znale svetovati vaše babice). Nareži-
te jo na ne preveč tanke kolobarje. Kolobarje dajte v 
manjšo stekleničko. Na čebulo dajte žlico medu. Ste-
kleničko zaprite. Postavite jo npr. na polico v kuhinji. 
V steklenički se kmalu začne nabirati sirup. Čebula 
naj stoji tako 1 dan. Naslednji dan tekočino precedite 
(to je sirup) in jo dajte v hladilnik. Sirup lahko hranite 
v hladilniku do 3 dni, če ga seveda prej ne spijete. Pre-
dlagam vam, da si sproti pripravljate svežega. 

Zanimivih stvari pri zeliščarskem krožku je še zelo 
veliko. Tako smo si npr. izdelali tudi svojo ognjičevo 
kremo, nabirali šipek v torbice, ki so nam jih ravno v 
ta namen podarili, se igrali z imeni zdravilnih rastlin, 
pekli piškote ... Da pa česa ne pozabimo, poskrbita 
učiteljici Regina in Simona, ki nam vedno prijazno 
razdelita recepte in podatke, s pomočjo katerih si iz-
delujemo čisto svojo knjižico receptov in zbirko znanj 
o zdravilnih zeliščih.

Joj, komaj že čakam, da bo spet zeliščarski krožek. 
Le kaj bo tokrat zanimivega?

Neja Hadžiselimović, 3. a

Jesensko nabiranje šipka

Peka piškotov pred prazniki

Pripravili smo čebulni sirup

Pri zeliščarskem krožku
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   Bodite 
brez skrbi,
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   Bodite 
brez skrbi,
   za šolske 
potrebšèine

poskrbimo mi.
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Kaj je alkoholizem? Alkoholizem je pretirano in 
stalno zauživanje alkohola.

In kaj je alkohol? Alkohol je droga, ki kot vse osta-
le droge povzroča odvisnost, ki je lahko psihična in 
fizična. Alkohol se iz telesa izloča nekaj ur po lažji pi-
janosti (od 6 do 8 ur). 

Posledice pitja alkohola so lahko telesne, duševne 
in družbene oziroma socialne. Alkohol je za telo strup 
in neposredno deluje na organele. Navadno ima člo-
vek naslednji dan po prekomernem uživanju alkohola 

t. i. mačka (slabo počutje, ki ga spremljajo glavobol, 
šumenje v glavi, žeja, slabost). Najbolj škoduje jetrom, 
koži ter živčevju. Lahko pa škoduje še nerojenemu 
otroku, če je nosečnica zapadla v alkoholizem. Med 
duševnimi posledicami alkoholizma prevladujejo 
osebnostne spremembe in psihične motnje. Osebno-
stna odvisnost od alkohola vodi v osebnostni propad. 
Tem ljudem pomagajo psihiatri in imajo možnost 
zdravljenja na posebnih klinikah. Družbene posle-
dice se pojavljajo v družinah (razidi družin, pretepi 
znotraj družin ...), na delovnem mestu (zamujanje na 
delo, odpuščanje ...), v prometu (prometne nesreče ...) 
in v drugih družbenih okoljih.

Vzroki za alkoholizem so različni. Največkrat na 
to vpliva družba.

Alkoholizem pri posamezni osebi opazimo po ve-
liki nepremagljivi želji po alkoholu, oslabljen nadzor 
nad količino popitega, povečanje tolerance alkohola 
in popolna telesna odvisnost od alkohola.

Da alkoholik preneha s pitjem mora imeti motiva-
cijo in veliko podporo. Kljub motivaciji in podpori pa 
je še zmeraj težko najti izhod iz odvisnosti. Zato raje 
ne posegajmo po alkoholu.

Karolina Rojko, 8. b
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Alkoholizem

Alkoholizem, zlo sodobnega časa

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


