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Ekskurzija v Lenart

Učenci prvega razreda so se odpravili na ekskur-
zijo v Lenart. Najprej so si ogledali glasbeno šolo. V 
glasbeni šoli je učence pričakala glasbena pedagoginja, 
učiteljica Zala. Na zanimiv način je otrokom predsta-
vila glasbeno in baletno šolo ter nekatera glasbila, ki 
se jih lahko naučijo v njej igrati. Sledil je obisk banke. 
Na banki so otroke pričakale prijazne uslužbenke in 
jim pripravile presenečenje. Obiskal jih je Dindin. Z 
otroci se je pogovarjal o varčevanju.

Uživali smo ob igranju na bobne.

Veselje ob obisku v banki.

S policistom

Naše prvošolce je obiskal policist, gospod Boštjan 
Kaloh. S policistom so se učenci pogovarjali o pro-

metni varnosti in o drugih nevarnostih, ki prežijo na 
njih doma in v prometu. Predstavil jim je tudi poklic 
policista.

Regina Dobaja

V Lenartu

V sredo, 12. 11. 2014, smo učenci 3. a razreda odšli 
v Lenart. Najprej smo si ogledali občino. V občini je 
bilo polno pisarn. Gospod župan nas je povabil v svo-
jo pisarno. Potem smo odšli v sejno sobo. Tam je bilo 
polno miz. Bilo je tudi veliko stolov. Igrali smo se ob-
činski svet. Županji je bilo ime Nika, njeni tajnici pa 
Ema. Skoraj vsi smo se strinjali z Mihaelom. Mihael je 
predlagal, da bi iz završkega stolpa naredili tobogan, 
ki bi bil speljan do šole. Po končani seji smo odšli na 
tržnico. Tam so prodajali oblačila, torbice, cokle ...

Tega dne smo se vsi veliko naučili.
Ana Kurnik, 3. a

Diabetes

V petek, 17. oktobra, je potekalo šolska tekmovanje 
iz znanja o sladkorni bolezni ali diabetesu. Vprašalnik 
je bil sestavljen iz štiridesetih vprašanj o diabetesu, na 
katera so bili dani trije odgovori, med katerimi smo  
izbrali ustreznega. V soboto, 22. novembra, bo pote-
kalo državno tekmovanje, na katero so se uvrstili Nina 
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Kocpek, Dominik Petko in Larissa Vogrin. 
Sladkorna bolezen ali diabetes mellitus je bolezen, 

pri kateri je nivo krvnega sladkorja ali glukoze previ-
sok. Če je glukoze trajno preveč, lahko začne nelago-
dno delovati na naše telo in sčasoma lahko pride tudi 
do okvar organov, zlasti srca, žil, oči in živcev. Posledi-
ca previsokega nivoja glukoze v krvi je nezadostno iz-
ločanje inzulina ali njegovega pomanjkljivega delova-
nja. Inzulin je hormon, ki ga izločajo beta celice, ki se 
nahajajo v trebušni slinavki (organ, ki leži v zgornjem 
delu trebušne votline). Inzulin omogoča prevzem 
glukoze v organe, prisoten pa je tudi v presnovi be-
ljakovin in maščob. Simptomi diabetesa so npr. žeja, 
utrujenost, prekomerno uriniranje, slabo počutje ... 
Zdravnik lahko sladkorno bolezen potrdi, če sta vsaj 
dva rezultata pri različnih testih, ki jih opravi, pozitiv-
na. Diabetes traja do konca našega življenja.

Imamo več tipov sladkorne bolezni. To je sladkor-
na bolezen tipa 1 in tipa 2. So še druge oblike, kot npr. 
stresni diabetes, nosečniški, ki izgine ob rojstvu otro-
ka oz. ob koncu dojenja ... Sladkorna bolezen tipa 1 se 
pojavi ponavadi do 30. leta starosti. Pojavi se gensko 
in na razvitje tega tipa bolezni ne moremo vplivati. In 
takoj ob odkritju se začne zdravljenje z dodajanjem 
inzulina.

Sladkorna bolezen tipa 2 pa se je včasih razvija-
la med 60. in 70. letom starosti, sedaj pa jo imajo že 
otroci. Razvije se zaradi prekomerne teže, nezdrave 
prehrane, premalo gibanja ... Ob odkritju se zdravi 
najprej s tabletami in nato z inzulinom. Diabetes ima 
tudi veliko zapletov, ki vplivajo na kožo, živce, oči in 
nekatere druge notranje organe. Diabetiki morajo do-
bro skrbeti za higieno, vsak dan preglejevati kožo, ho-
diti na redne preglede oči. Hrana za diabetike je ena-
ka kot bi jo moral jesti vsak človek, torej zdrava. Prav 

tako se morajo veliko gibati in skrbeti za normalno 
telesno težo. Diabetik mora redno pregledovati stanje 
inzulina, zato imajo posebne metre (elektronske), da 
vedo, kdaj lahko pojejo kaj sladkega ali si dodajo inzu-
lin. Zato skrbite za zdravo življenje in mogoče se boste 
diabetesa izognili.

V petek, 14. novembra, pa je bil mednarodni dan 
diabetesa oz. mednarodni dan sladkorne bolezni. 

Dominik Petko, 8. a

Proteusovo tekmovanje

Letos se je na naši osnovni šoli odvijalo vsakoletno 
Proteusovo tekmovanje iz biologije. Letošnja tema so 
bile alpske rastline. Tema je bila zelo zanimiva, saj 
smo se naučili marsikaj novega ter poglobili svoje 
znanje o rastlinah. Obravnavane rastline so bile kar 
raznovrstne in bilo jih je 12. Osredotočili smo se na 
prilagoditve teh rastlin na okolje, na njihov izgled, ži-
vljenjsko okolje, pa tudi njihovi ogroženosti. Vpraša-
nja so bila kar težka, ampak smo kljub temu osvojili 
dobre rezultate. 

Sara Toplak, 9. a

Tradicionalni slovenski zajtrk

V petek, 21. 11. 2014, je po šolah in vrtcih ponovno 
potekal projekt, ki želi približati pomen in prednosti 
lokalno pridelane hrane ter pomen zajtrka. V ta na-
men smo na šoli imeli tradicionalni slovenski zajtrk. 
Okusili smo slasten črn kruh, namazan z maslom ali 
medom, domača jabolka in popili skodelico mleka. 

Luka Kukovec, 5. aJulija Sirk, 5. a



stran 5

28. november 2014LITERARNE STRANI

Prvošolcem smo pomagali in zapisali nekaj njiho-
vih želja. Mogoče se jim pa katera izpolni.

ŽELIM SI ...

Lana: DA BI IMELA DOBRE PRIJATELJE
Tineja: DA BI IMELA DOMA KUŽKE, KI BI ME 

UBOGALI
Lina: DVA KONJA
Maruša: SESTRICO
Nik: ŽELVICO
Jure: DA NE BI IMEL VEČ TOLIKO ZAJCEV
Brina: BRATCA ALI SESTRICO
Julija: DA BI IMELA KUŽKA
Maj: DA BI IMEL TRI KUŽKE
Mija: DA BI DOBILA SESTRICO
Neja: DA BI IMELA KRILA
Rene: KMETIJO
Tjaž: DA BI IMEL ŠE VEČ DOBRIH PRIJATE-

LJEV

Mali povodni mož

Mali povodni mož se rodi,
mamici in atiju se smeji.

Na obisk teta prihiti,
mali povodni mož se smeji.

Teta ga po ličkih požgečka,
mali povodni mož se smeji, ha ha ha.

Teta mu ropotuljico podari,
mali se sladko smeji.

Mamica iz kuhinje prihiti,
mali povodni mož ti, ti ,ti.

Vsi skupaj se igrajo
in radi se imajo.

Neja Lašič, 3. a

Pirati

Pirati so morski škrati,
zato se jih moramo bati.
Po morju pljujejo 
in se z meči bojujejo.

Na njihovi ladji je zastava,
na njej pa smrtna glava.
Z ladjo potujejo
in se posmehujejo.

Ko ladje napadejo,
oni vedno radi zmagajo.
Ko zaklad odkrijejo,
ga znova skrijejo.

Ambrož Rukav, 3. a

Počitnice

Juhuhu, počitnice so tu!
Počitnic se veselim,
ker Lolo na obisk dobim.
Z njo se bova poigrali 
in malo posladkali.

Čez dan bova raziskovali
in se družabne igre igrali.
Prišla bo tudi Lara,
ki z gumicami čara.

Zvečer bova kakšno knjigo prebrali
in se novim besedam smejali.
In nato sladko zaspali.

Klara Petek, 3. a 

Muca

Muca skače sem in tja
in se s sirčkom igra.

Matic Čeh, 1. a Mija Marušič, 1. a
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Mimo miška je prišla,
vzela sirček, hopsasa.

Muca huda je bila,
miško bi pohrustala.

Miška hitra je bila,
hitro je pobegnila.

Miška muci je zažugala,
ne, ne boš me ujela.

Lana Hubernik, 3. a

Ronja

Ronja je bila vesela deklica. Odraščala je v prelepi 
naravi.

Mislila je, da je razbojništvo najboljše, a je mislila 
narobe. Na svetu je tudi narava. Narava je njena zave-
tnica. Odločila se je, da ne bo razbojnica. Oče Mattis 
je bil tak razbojnik, da ni mogel nehati biti. Razlika 
med Ronjo in Mattisem je, da Mattis nima rad narave, 
Ronja pa razbojništva. Oče je bil ponosen nanjo, da je 
lepa, a jezen, ker se ne uči razbojništva, zato ji je dal 
takšno kazen, da eno leto ni smela iti v naravo. Takoj 
je utihnila od žalosti. Vseeno pa je rekla, da bo šla v 
drugo razbojništvo. To ga je zelo prizadelo. Hitro je 
spremenil kazen v en mesec. Bila je bolj zadovoljna. 
Ampak ni držala obljube, ker je vsak dan pobegnila 
ven v naravo. Neki fant je šel mimo graščine. Fantu 
je bilo ime Rojo. Vsi razbojniki so govorili, da bo on 
njihov vodja. Rojo je rekel Mattisu, da je dekle tam zu-
naj v naravi. Mattis je bil zelo jezen, Ronji je rekel, da 
ima en dan več kazni. Naslednji dan so zaklenili vsa 
vrata v gradu. Rojo je bil razbojnik in bil je zaljubljen 
v Ronjo, ona pa v njega. Nihče tega ni vedel, dokler se 
pri vsaki jedi nista samo spogledovala.

Ko sta odrasla, sta se poročila. Rojo je bil poglavar 
moških, Ronja pa poglavarka žensk. Še zdaj živita, če 
nista umrla.

Primož Petko, 4. a

Potovanje z mojim zmajem

Nekoč sem se odpravil na veliko potovanje. Z mo-
jim zmajem sem odletel v širno nebo. Na poti sem 
srečal zmaja, ki sem ga premagal. Potem sem srečal 
staro gospo, ki je bila čarovnica. Mojega zmaja je spre-
menila v žabo. Z mečem sem čarovnici odrezal glavo, 
vendar je zmaj še vedno bil v obliki žabe. Vzel sem 
žabo in jo peš prenašal ob potoku. V potoku je nekaj 
zašumelo in ven je prišel povodni mož. Žabo jej spre-
menil nazaj v zmaja in jaz sem se mu lepo zahvalil. 
Z zmajem sem odletel domov, povedal novico in se 
nikoli več odpravil na takšno pustolovščino.

Marko Sernec, 4. a

Dekliški tir

Dekliško je življenje tako,
to zanima punco vsako.
Rože bele in rdeče,
včasih so preveč kričeče.

Najlepše so nam obleke iz svile,
da smo na plesu princeske mile.
Prstan zlat in ogrlica,
pa vsakič najpomembnejša sta.
Pa tudi balarinke zlato bele,
fante vse so obnorele.

Najlepše pa so te dišave,
ker punce me smo vedno prave.
Nasmeha kupit se ne da,
a vsaka punca izraziti ga zna.

Larisa Roškar, 5. a

Rdeča kapica

Tam v gozdu sredi jase,
je deklica, ki nekaj pase.
S ptičkami si prepeva,

Melisa Lipnik Spahić, 3. a Lara Lešnik, 3. a
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vsaki ton prav zadeva.

Njena kapa je rdeča,
zato je nikoli ne doleti nesreča.
Je vedno lepa, nasmejana,
ko gre k babici, nikdar zaspana.

A tam je neka čudna stvar, 
ki vsakemu za to ni mar.
A tam se volk presnet potika,
ki z vsakim hitro vse polika.

Ko volk izza grma skoči,
Rdeča kapica od strahu solzo potoči.
A volk je vljuden in jo vpraša,
kaj v košarici prenaša.

A ona mu odgovori,
da z vinom in potico k babici hiti.
In volk ji reče,
naj nabere še jagode rdeče.

A ko Rdeča kapica k hiši prihiti,
namesto babice že volk leži.
Ko volk še Rdečo kapico požre,
mimo hiše že lovec prispe.

Kar hitro volka pretenta,
da se Rdeča kapica in babica
od veselja spet objameta.

Larisa Roškar, 5. a

Pekarna Mišmaš

Pekarna Mišmaš je sodobna avtorska pravljica, ki 
jo je napisala Svetlana Makarovič. 

V pravljici nastopajo glavne in stranske književne 
osebe. Glavne književne osebe so pek Mišmaš, ki ima 
temne živahne oči in brčice – podoben naj bi bil škra-
tu, vedno je prijazen in nasmejan in mlinarica Jedrt, 
ki je skopulja, opravljivka, radovedna in zavistna že-

nica. Stranske književne osebe so Kurji Pek, vaščani, 
miške, maček in župan.

Pravljica govori o pekarni, ki slovi po vseh sose-
dnjih vaseh, o dobroti skromnega peka Mišmaša, ki 
revnim in otrokom daje kruh tudi zastonj, prav tako 
govori o zlobni in jezični Jedrt, ki hoče za vsako ceno 
izvedeti, kako Mišmašu uspe speči tako dober kruh 
in njenem ubogem mačku, ki ga Jedrt tako izkorišča, 
da se končno odloči ostati kar pri Mišmašu. Prav tako 
pravljica govori o Mišmaševih začaranih sivih, belih, 
črnih in rumenih delovnih miškah, ki se samo za eno 
uro spremenijo v ljudi. 

V pravljici zasledimo črno-belo tehniko, prijazen 
pek in hudobna mlinarica, dober kruh Mišmaša in 
slab, lepljiv kruh Kurjega Peka. V njej se dogajajo ču-
dežni dogodki, in sicer miške se spreminjajo v ljudi. 
Njen konec je srečen. 

Pravljica nam želi sporočiti, da naj ne vtikamo 
nosu v tujo lastnino in življenje drugih.

Pravljica predstavlja medčloveško nezaupanje, ne-
strpnost in sovražnost do tujega, neznanega, drugač-
nega in pogubnih posledic le-tega. Zdi se mi zelo po-
učna, saj nam pripoveduje, da ne smemo biti nestrpni 
in sovražni drug do drugega.

Kaja Hubernik, 6. a

Zgodba iz šolskih klopi

Jana je bila prijazna deklica, ki se je šolala v sed-
mem razredu osnovne šole. Njene ocene niso bile ne 
slabe ne odlične, ampak nekje vmes. Jano so njeni 
starši prepoznali po tem, da je bila z glavo vedno v 
oblakih in tam gradila gradove. Velikokrat je rekla kaj 
nepremišljenega, ampak je na žalost še ni izučilo.

Njena lahkomiselnost se je pokazala tudi na tisti 
sončen dan v šoli, v katero je hodila, in namreč pri uri 
športne vzgoje. Učiteljica je prejšnji teden napoveda-
la, da bodo začeli vaditi plese, ki jih bodo tisi, kateri se 
bodo prijavili, odplesali na vsakoletni šolski predstavi 
talentov. Jana pa je tako rečeno imela dve levi nogi. 
Učenci so vstopili v telovadnico in učiteljica jih je že 

Katarina Šuster, 8. a Mark Vidovič, 5. a



28. november 2014

stran 8

LITERARNE STRANI

pričakovala. Uro so posvetili predvsem razteznim va-
jam in teku. Preden je zvonilo je učiteljica vzela listič, 
na katerega je imela namen zapisati imena učenk, ki 
bodo sodelovale na predstavi in si v skupini zamislili 
svojo plesno točko, ki bo imela tudi kostume in svojo 
temo. To bi prijavljenim učencem prineslo lepo oce-
no, sicer pa morajo po pouku hoditi k dodatnim ple-
snim delavnicam.

Jana se je na hitro odločila, da bo nastopila s svo-
jima prijateljicama Metko in Ano. Gnalo jo je tudi to, 
da jo bo lahko videla njena simpatija, učenec iz višjega 
razreda po imenu Tim. On je že vrsto let treniral raz-
lične plese in v njih je bil zelo dober. Jana je mislila, da 
bo s tem nanj naredila velik vtis. 

Ko je naslednji dan nastopila plesna vaja s plesalko 
Niko Držaj, ki je bila tudi profesionalna plesalka, se je 
Jana zavedala, kakšno napako je storila. Med vajami 
se je venomer spotikala, večina drugih učencev pa je 
gladko in z eleganco sledila učiteljičinim navodilom. 
Zdaj na Tima ne bo naredila vtisa, ampak se bo osme-
šila pred celo dvorano. Od vaj se je domov vrnila s 
solznimi očmi.

Bil je zadnji dan pred nastopom, zato je Jano zelo 
skrbelo. S prijateljicami še vedno niso našle teme, ki 
bi jim ustrezala. Med vajami se je njena prijateljica 
pošalila in jo primerjala s klovnom. Tedaj jo je pre-
šinilo. Iz klovnov se nihče ne norčuje, če so nerodni 
in pozabljivi. To je njihov namen. Vse tri so bile zelo 
vesele, da se kljub nerodnosti ne bodo osmešile pred 
vso šolo. Z vnemo so dokončale še zadnje korake in 
točka je bila gotova. 

Odvijal se je dan šolskega nastopa. Dvorana je bila 
že odprta in gostje sedijo v svojih sedežih. Jana je bila 
zelo nemirna, saj so bile na vrsti druge, da odplešejo 
svojo točko.

Prva skupina je odplesala in na vrsti so bili klovni. 
Kot pričakovano se je Jana zmotila in to ne malokrat. 

A kljub temu so si zaslužile velik aplavz. Bile so srečne, 
da so si omislile točko s klovni. Tudi Jani je odleglo, da 
se ni rabila osramotiti.

Jana se je iz zagate vsekakor uspešno rešila, a ven-
dar bi si lahko vse to prihranila, če bi le dvakrat pre-
mislila. Saj če znaš razmisliti in si bister, se v nekaj 
takega ne bi nikoli pognal.

Sara Toplak, 9. a

Krpanova pot domov

Martin Krpan, Martin Krpan,
on junak je izklesan. 
Prišel je na Dunaj gor, 
cesar vabil je na dvor, 
kajti strašil je tam gori 
Brdavs, velik kot dve gori. 
Ko Krpan ga odslovi, 
Brdavsu glava se zakotali. 
Martin po boju ves je v znoju, 
kar trenutno si želi, 
je dovoljenje za prevažanje soli. 
Cesar privoli in že ga Krpanu pod nos moli. 
Vzame on potrdilce in cesarjevo plačilce
ter zaprosi za človeka, 
da bi mu pomagal do tja,
kjer se cesta seka. 
Krpan zajaha kobilo, 
vzame potrdilo in plačilo, 
čaka pa še kočijaža, 
že ga čudno gleda straža. 
Ko pa končno se odpravi,
pa kobila ni pripravi. 
Čudno gleda naokoli, 
voda manjka ji ne soli. 
Naposled potok se prikaže, 
steče zdaj kobila lažje. 
Zdaj utrujena oba k počitku sta legla. 
Že skoraj spita, ko prikaže se zverina, 
grozna črna je volčina. 
A Krpana nič ne gane, 
vzame mesarico in zadane ga v betico. 
Volk še malo zarenči, a kaj hitro ga več ni. 
Zbudita se in odhitita. 
Domača vas, domača vas, 
besedi hitro sta dobili glas. 
Ker Krpana velikana, 
doma čaka vsa sobana. 
Čakajo ga Vrhovščaki 
in še drugi vsi junaki. 
Ko po rajanju odide,
še kobila za njim pride. 
Krpan spozna, 
da lepo je doma. 
Martin Krpan, Martin Krpan, 
res junak je izklesan.

Katarina  Leš,  7. a

Alen Ruis, 5. a



stran 9

28. november 2014NAŠI NAJMLAJŠI

Vrabčki

V skupini Vrabčki nas je 20 razigranih, navihanih 
in vedoželjnih otrok, 10 deklic in 10 dečkov. Vsi smo 
veliki prijatelji in se imamo zelo, zelo radi. Radi ima-
mo tudi deževnikarja Martina, ki z nami raziskuje, se 
igra, potepa in nam daje pametne nasvete. 

V vrtcu smo prešali grozdje in ker nam je delo šlo 
dobro od rok, smo bili za kvalitetno opravljeno delo 
nagrajeni s sladkim sokom. Imel je izvrsten okus, saj 
smo ga sami iztisnili (slika 1).

Na sprehodih znamo dobro opazovati, zato opa-
zimo že najmanjše spremembe, ki jih pusti jesen-
sko vreme na rastlinah. Da ne bi zamudili raznoliko 
obarvanih jesenskih listov dreves, se radi odpravimo 
v gozd. V košare nabiramo listje, gozdne plodove in 
opazujemo živali. Ponosno radi povemo, da žir raste 
na bukvi, želod na hrastu in da iglavci, smreka, jelka 
in bor, pozimi ne odvržejo iglic. Uživamo tudi v jesen-
skih opravilih; čistili smo buče in sušili bučna semena, 
nabirali lešnike in orehe, da bomo pozimi pekli in se 
sladkali z zdravimi piškoti (slika 2).

Ob tednu otroka je bil vsak dan v vrtcu še pose-
bej zanimiv. Obiskali smo razstavo v lovskem domu 
in pobližje spoznali delo in naloge, ki jih opravljajo 
lovci. Bili smo tudi v gasilskem domu, si ogledali ga-
silska vozila, opremo in oblačila gasilcev. V vrtcu nas 
je obiskal policist. Pokazal nam je čisto pravo pištolo, 

lisice in policijski avto. Skupaj smo ponovili pravila v 
cestnem prometu (slika 3).

Da brez pravljic ne gre, že vemo vsi. Zato nam jih 
vzgojiteljice dnevno prebirajo pri počitku ali v dopol-
danskem času, mi pa na osnovi slišanega uprizarjamo 
dramske in lutkovne predstave. Doma nas s pravlji-
cami, ki si jih sami izberemo v vrtcu, razveseljujejo 
starši. Enkrat mesečno nam popestri dopoldan knji-
žničarka Aleksandra, ki nam na zanimiv način pred-
stavlja raznolike slikanice. Svojevrstno doživetje je 
bil obisk Lutkovnega gledališča Maribor, kjer smo si 
ogledali lutkovno predstavo Rdeča kapica (slika 4).

Radi ustvarjamo, izrezujemo, lepimo, gnetemo in 
uživamo ob slikanju s čopiči, saj tako svojo domišljijo 
izrazimo z izdelki.

Dneve si krajšamo s prepevanjem, rajanjem in ple-
som. Z veselimi pesmicami preženemo slabo voljo ter 
deževne, hladne in turobne dneve. Radi nastopamo in 
s prepevanjem razveseljujemo naše krajane (slika 5). 

Ker ne želimo zamuditi niti enega zabavnega 
in zanimivega dne v vrtcu, pridno skrbimo za svoje 
zdravje. Veliko se gibamo na svežem zraku, jemo sad-
je in zelenjavo, pijemo čaj z medom ali vodo, skrbimo 
za osebno higieno, redno si umivamo roke, po zajtrku 
si veselo ščetkamo zobe. Kaj pa vi, kako pa vi skrbite 
za svoje zdravje (slika 6)?

Otroci in vzgojiteljice skupine Vrabčki

Slika 1: Na prešanju ni manjkalo
veselih pesmi in dobre volje.

Slika 2: Veste, koliko zanimivega najdete v gozdu, 
še posebej, če se opremite s povečevalno lupo.

Slika 3: Sirena v policijskem avtu je neprijetna, 
zato upamo, da je ne bomo velikokrat slišali.

Slika 6: Zobokroki nas je naučil,
kako pravilno umivamo zobke.

Slika 5: Z deževnikarjem Martinom smo
nastopali v kulturnem domu v Selcah.

Slika 4: Knjižničarka nam je predstavila
pravljico Pod medvedovim dežnikom.
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Robert Schumann

Robert Schumann je bil nemški skladatelj in pi-
anist.  Je predstavnik nemške glasbene romantike, v 
njegovih delih zasledimo izrazite lirične poteze. Imel 
je zelo bogato fantazijo in rad se je zatekal v svet do-
mišljije, kljub temu pa je bil zelo razgledan in pameten 
človek. Bil je zvest prijatelj skladateljev kot so Berlioz, 
Chopin in Brahms.

Rodil se je 8. junija 1810 kot peti otrok v družini 
Augusta Schumanna in Johanne Christiane.  Obisko-
val je licej ter se s sedmimi leti pričel učiti igranja na 
klavir pri učitelju Wiecku v Leipzigu. Kot mladenič je 
napisal malo skladb, zato pa več besedil in pesmi. Pri 
svojih 23. letih je napisal Sonato v G-molu, s katero je 
nakazal, da bo postal izjemen glasbenik. Kot najstnik 
pa je ustanovil že šolski pihalni orkester. Leta 1830 
pa se je dokončno posvetil glasbi. Zaradi pretiranega 
igranja na klavir pa mu je ohromel prst, zato je moral 
končati pianistično kariero in se posvetil komponi-
ranju. Da je opustil misel nanjo, je med leti 1834−44 
ustanovil in urejal glasbeno revijo  Zeitschrift für 
Musik, v kateri so zagovarjali glasbeni profesionali-
zem. Schumann je bil zelo razgledan. Tudi doma so 
imeli obsežno knjižnico. Bil je tudi izjemen talent za 
jezike. Znal je namreč govoriti še francosko, grško in 
latinsko. Leta 1840 je Schumann prejel častni dokto-
rat univerze v Jeni. Schumann je do leta 1839 skladal 
predvsem za klavir. Do spremembe pa je prišlo leta 
1840, ko si je kljub nasprotovanju učitelja Fridericha 
Wiecka ustvaril dom z njegovo hčerko Claro Wieck. 
Od tistega časa je skladal solo pesmi, saj je bil mnenja, 
da so solo pesmi najboljši način izražanja ljubezni in 
čustev, ki jih je čutil do svoje žene. Po tem se je po-
botal z Wieckom.  Kmalu za tem so ga začele pestiti 
živčne krize, zaradi katerih se je preselil v Dresden, 
kjer je na novo začel urejati družbeno in umetniško 
življenje. Leta 1850 je postal glasbeni direktor v Dus-
seldorfu, ampak je dirigiranje raje prepustil koncer-
tnemu mojstru. Vse hujša depresivnost mu je kmalu 
onemogočila vso delo in napredek, tako si je v hudem 
napadu potrtosti leta 1854 poskušal  vzeti življenje. 

Po tem so ga odpeljali v zdravilišče v Bonnu. Bolezen 
se je samo še slabšala. Ni več mogel govoriti. Njegovo 
življenje se končalo v največji tragiki, saj je preminil v 
popolni duševni otopelosti, leta 1856.  Njemu v čast 
so poimenovali tudi veliko dvorcev in hiš ter postavili 
kipe in spomenike.

Njegovo delo
Njegova glasba je bila izrazito lirske narave. V ma-

lih glasbenih oblikah, klavirskih miniauturah in solo 
pesmih je znal izraziti nestalnost, trenutnost in spre-
menljivost duševnih stanj, prehode iz skrajnosti, pesi-
mizem in melahoničnost, pa tudi željo po življenju in 
uživanju. Romantičnost njegovih pesmi se odseva v 
njihovi programskosti. Navdihnile so ga zunajglasbe-
ne spodbude iz življenja in njegovih sanj, domišljije. 
Ustvaril je vrsto majhnih mojstrovin, ki kar izžarevajo 
intimna hrepenenja in čustva skladatelja. Uspešen je 
bil tudi v pisanju komornih pesmi, pri simfonijah pa 
mu je manjkala dramatičnost, ki bi podoživila doga-
janje in priskrbela posebno doživetje. Njegova znana 
dela:

Klavirska:
Papillons ✴
Carnaval ✴
Kreisleriana ✴

Orkestralna:
Pomladanska  ✴
Renska ✴
Uvertura Manfred ✴

Komorna:
Fantasistucke ✴
Opera Genoveva ✴

Sara Toplak, 9. a
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Glasbena soba Roberta Schumanna



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 16
2230 Lenart

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

Pot v Dobravo 6
2235 Sv. Trojica

GSM: 031 722 618

Sp. Voličina 80
tel.: 041 558 853

Naročite se na www.junior.si!

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

GSM: 041 473 951
E-pošta: info@pcmobil.si

PCMobil, servis računalniške opreme in storitve
Igor Kmetič s.p.

Selce 23a, 2232 Voličina

web: www.pcmobil.si
- računalniški servis na domu in v pisarni

- prodaja računalnikov in računalniške opreme
- izdelava in oblikovanje spletnih strani, 

vizitk in spletnih trgovin po ugodnih cenah

- instalacije računalniških omrežij, videonadzora,
- programiranje  -registracija in gostovanje domen

alarma, antenski sistemi in elektroinstalacije



Galerija

Gaja Homec, 3. a Ambrož Rukav, 3. a

Larisa Roškar, 5. a Nuša Kurnik, 7. b

Osnovna šola Voličina je ena izmed 61 osnovnih v Republiki Sloveniji, ki je bila uspešna na javnem razpisu MIZŠ za vključitev osnovnih šol v po-
stopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole v šolskem letu 2014/2015, zato imajo učenci 2. razreda zraven vseh ostalih predmetov 
tudi 2 uri angleškega jezika na teden. Večkrat smo že poudarili, da je OŠ Voličina zaradi zbranih sredstev sponzorjev in staršev donatorjev bogata 
z didaktičnimi pripomočki in učili ter da ima v šolski knjižnici pestro izbiro knjig. Prav tako je zaradi vaših darovanih sredstev šola sodobno IKT 
opremljena, saj so vseh učilnicah nameščene i-table Smart Board 680. Zaposleni se bomo še naprej trudili, da bosta vrtec in šola v Voličini strokovno 
rastla in da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Zaposleni si bomo še naprej prizadevali, da nam boste starši, na skupni poti vzgoje in 
izobraževanje vaših otrok in učencev, zaupali. Mesečno izdajanje šolskega glasila Šolarček je posebnost šole, zato se bomo v sodelovanju s podjetji in 
vami, starši, 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 Perko, Katarina Leš, mentorica in 
lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mese-
cu. V šolskem letu izide 10 številk. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oz. šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, 
častni občani Občine Lenart (Alojz Peserl, dr. Elizabeta Muršak, msgr. dr. Franc Kramberger, mariborski nadškof, Bogdan Šavli in Martin Bezgov-
šek), vsi sponzorji, Občina Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


