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Sobotna šola za nadarjene

V soboto, 18. 4. 2015, se je na OŠ Voličina odvijala sobotna šola za nadarjene učence iz osnovnih šol 
območja Slovenskih goric. Delavnic sobotne šole se je udeležilo kar 29 nadarjenih učencev, in sicer 2 iz OŠ 
Sveta Ana, 5 iz OŠ Benedikt, 1 iz OŠ Sveta Trojica, 4 iz OŠ Cerkvenjak–Vitomarci in 17 iz OŠ Voličina. De-
lavnice so vodili učitelji OŠ Voličina, in sicer: Dani Sajtl, Brane Lazič, Petra Munda, Alenka Kukovec, Nata-
lija Ornik, Tamara Murko, Regina Dobaja, Simona Čuček in Aleksander Šijanec (nadaljevanje na 3. strani).

https://youtu.be/FvBJFEjBBm8 https://youtu.be/NKGGsyxSjp8 https://youtu.be/Po5B6UD8518
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Učenci so se lahko udeležili dveh izmed ponuje-
nih petih delavnic, ki so trajale vsaka po dve šolski 
uri. Tako so spoznali postopke izdelave »time lapse« 
fotografije, fotografirali so zamišljeno sceno v izbra-
nih časovnih intervalih in iz zajetih fotografij izdelali 
video. V dramski delavnici so učenci spoznali različne 
ustvarjalne in sprostitvene dejavnosti, ki so poveza-
ne z gledališčem. Tisti učenci, ki jim je blizu glasba, 
so v glasbeni delavnici z lesenimi palčkami tolkli po 
steklenicah, napolnjenimi z vodo in priredili krajši 
koncert. V matematični delavnici so se učenci družili 
ob miselnih družabnih igrah ter reševanju matema-
tičnih in logičnih problemov. Izdelke, ki jih običajno 
kupijo v trgovini, so se naučili izdelati sami. Tisti, ki 
so se udeležili zeliščne delavnice, so izdelali ognjičevo 
mazilo in zdrave namaze. 

Kljub slabemu vremenu je v soboto na OŠ Voliči-
na kar prekipevalo od delovne in ustvarjalne energije. 
Učenci so se vračali domov z novimi spoznanji, ki jim 
bodo zagotovo ostali dalj časa v spominu.

Katja Majhenič

Otroški oder 2015

V četrtek, 26. 3. 2015, se je otroška gledališka sku-
pina OŠ Voličina udeležila gledališkega srečanja v 
Jurovskem Dolu.

Zjutraj ob pol osmih smo se zbrali v roza učilni-
ci in imeli obnovitveno vajo predstave. Nato je prišla 
moja mama in nam narisala mačje brke. Rekvizite in 
kostume smo zložili v kombi in se odpeljali v Jurovski 

Dol. V kulturnem domu smo si najprej ogledali pred-
stavo z naslovom Mala baletka. Sledila je uprizoritev 
naše predstave Mačja šola. Ana, Gaja, Mihael, Ambrož 
in jaz smo pogumno stopili na oder in razigrano odi-
grali mačje vloge. Gledalci so se velikokrat zasmejali, 
saj jim je predstava bila zanimiva. Sledila je malica. 
Nato smo si ogledali še predstavi Pepelkin čevelj in 
Kdo hoče plesati z menoj.

Srečanj se rada udeležujem, ker vidim predstave 
drugih otrok.

Tijana Györköš, 3. a

Državno tekmovanje v znanju 
nemščine

V četrtek, 5. marca, sem na državnem tekmovanju 
iz nemščine zastopal našo šolo. Tekmovanje je bilo na 
Osnovni šoli Janka Padežnika v Mariboru. Tekmova-
nje se je pričelo ob 14.00, ampak učenci tekmovalci 
smo se že začeli zbirati ob 13. uri, saj so za nas pri-
pravili krajši kulturni program, med katerim so imeli 
mentorji sestanek. Nekaj minut pred pričetkom so 
nas usmerili v naše učilnice. Pred pričetkom tekmo-
vanja je bilo čutiti veliko napetost, saj nismo tekmo-
valci vedeli, kakšne naloge nas čakajo. Po končanem 
tekmovanju smo odšli domov. Na uradne rezultate 
smo čakali zelo dolgo. Moja mentorica, učiteljica Ire-
na Zgaga, in jaz sva bila že zelo nestrpna. Z izidom 
tekmovanja sem bil zadovoljen in menim, da sem se 
zelo dobro odrezal, saj sem zbral 85 točk, tako so mi 
do zlatega priznanja zmanjkale le tri točke. 

Luca Simonič, 9. b

Noč branja

V noči iz petka, 10. 4., na soboto, 11. 4., smo se 
v okvirju razširjenega pragrama za nadarjene učence 
udeležili noči branja, ki je potekala tretje leto zapored. 
Aktivnosti so potekale v knjižnici. Na začetku smo se 
zabavali v tekmovanju Male sive celice. Nato smo se 
sprostili ob branju knjig, ki smo jih prinesli s seboj ali 
pa si jih izposodili. Preden smo se odpravili spat, smo 



24. april 2015

stran 4

AKTUALNO

se še pomerili v raznih družabnih igrah in se pri tem 
zelo zabavali. Naslednje jutro nas je gospa kuharica 
pričakala s toplim, okusnim zajtrkom. Udeležba se je 
vsekakor obrestovala.

Sara Toplak & Nina Kmetič, 9. a

Revija OPZ in MPZ

Dne, 31. 3. 2015, smo se pevci otroškega in mla-
dinskega pevskega zbora OŠ Voličina odpravili na ob-
močno revijo pevskih zborov. Revija pevskih zborov 
je potekala na osnovni šoli v Sveti Trojici. Oba zbora 
sta se dobro odrezala, čeprav je bilo veliko učencev 
odsotnih zaradi bolezni. Mentor obeh pevskih zborov 
je učitelj glasbe, Aleksander Šijanec.

Sara Toplak in Nina Kmetič, 9. a

OBISKALI SO NAS DEDKI IN
BABICE

SPOZNALA SEM, DA SO V STARIH ČASIH 
UPORABLJALI DRUGAČNE PREDMETE, NPR. 
PETROLEJKE.

DEDKI IN BABICE, KI SO NAS OBISKALI, SO 
BILI ZELO PRIJAZNI. POVEDALI IN POKAZALI 
SO NAM ČISTO VSE. NO, ČISTO VSEGA PA NE. 
VELIKO ŠE NE VEMO. TJAŽEVA BABICA IN DE-
DEK STA NAM POKAZALA, KAKO SE IZDELUJE-
JO ROŽE IZ PAPIRJA IN IZDELKI IZ LESA. IZVE-
DELI SMO TUDI, KAKO SE PLETE S PLETILKAMI 
IN KAKO SE IMENUJEJO STARI PREDMETI. PO-
SLUŠALI SMO PRAVLJICO IN TELOVADILI. 

BILO JE ZELO ZANIMIVO.
NEJA ORNIK, 1. A

Le še pol koraka do ponovne 
osvojitve naslova državnega
prvaka

V nedeljo, 19. 4. 2015, je ob 16.00 v telovadnici 
OŠ Voličina potekala prva tekma za naslov državnega 
prvaka v futsalu v kategoriji U15 med domačo eki-
po KMN Slovenske gorice in ŠD Extrem iz Sodražice. 
Večkrat smo že pojasnili, da za ekipo KMN Slovenske 
gorice trenirajo in igrajo predvsem učenci OŠ Vo-
ličina. Tekma se je odvijala bolje, kot so si zamislili 
trenerji, igralci in navijači, saj so vsi igralci domače 
ekipe, ki so stopili na parket, nogomet igrali s srcem 
in hkrati z glavo. Vsak trenutek je bilo iz njihove igre 
zaznati, da si želijo ustvariti prednost pred povratno 
tekmo. Ob bučni podpori navijačev, ki so s pozitivno 
energijo spodbujali domače igralce, se je prvi polčas 
končal z rezultatom 6 : 0 in tekma z 8 : 1. Vsem igral-
cem in trenerjem čestitam za doseženo veliko pred-
nost pred povratno tekmo naslednjo nedeljo, 26. 4. 
2015, v Sodražici.

Ravnatelj
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Obisk doma za ostarele

V začetku marca smo se učenci, ki smo prijavlje-
ni k interesni dejavnosti rdeči križ, odpravili obiskat 
stanovalce doma za ostarele. Sprejem je bil prisrčen, 
za nas so pripravili majhno pogostitev. Z njimi je bilo 
prijetno klepetati.

Opravili pa smo tudi intervju s stanovalko gospo 
Heleno Klemenc Zemanc.

Kako se počutite v domu za ostarele?
Tukaj se počutim zelo lepo, dobra je kuhinja, do-

bra hrana ter zelo dobri oslužbenci.
Imate željo po domu?
Ne zelo, saj imam občutek, da sem tukaj doma. 

Sem že navajena in imamo se lepo«.
Kakšna se vam zdi hrana?
Hrana je odlična.
Ali vas znanci pogosto obiščejo?
Živim v Ljubljani, zato me ne morejo pogosto obi-

skati, a včasih me.
Vam je všeč soba, v kateri spite?
Da, sobe so mi zelo všeč.
Vas ob božiču obišče božiček?
Da, ob božiču nas obišče božiček, od njega dobi-

mo darila, sami pa tudi okrasimo dom.
Praznujete tudi rojstne dneve?
Da, vsak mesec jih praznujemo. Na primer, če je 

marec praznjujejo rojstne dneve tisti, ki so rojeni v 
marcu.

Imate tudi kakšno domačo žival?
Da, imamo psičko Pikico.
Hodite tudi na izlete?
Na izlete hodimo 2-krat na leto.
Kaj delate v prostem času?
V prostem času se sprehajamo, imamo piknike, 

razne delavnice, krožek za tiste, ki ne znajo brati, te-
lovadimo, lahko gremo tudi k maši, v knjižnico ... za 
pusta se tudi namaskiramo.

Koliko vas je skupaj v domu?
V domu je 160 varovancev.
Kaj storite, če v nekem trenutku potrebujete po-

moč?

Imamo zapestnice, ki imajo gumb, na katerega 
pritisnemo, če je kaj narobe.

Učenci OŠ Voličine smo se v domu imeli zelo lepo 
in upamo, da se bomo še kdaj vrnili.

Zahvaljujemo pa se tudi varovancem doma upo-
kojencev, ki so nas zelo lepo sprejeli in nam odgovar-
jali na naša vprašanja.

Tamara Kurnik, 7. b

Zvezdica Zaspanka

Avtor: Fran Miličinski
Založba: Sanje
Leto izdaje: 2012

Zvezdica Zaspanka je 
sodobna pravljica. Pravlji-
ca ni namenjena le otro-
kom, ampak tudi starejšim. 
Ni le pripovedno besedilo, 
ampak tudi radijska in lut-
kovna igra za otroke. Pra-

vljica nam sporoča, kako lahko dobro premaga zlo; saj 
Zaspanka zlobnega razbojnika spremeni v dobrosrč-
nega junaka. 

Zvezdica Zaspanka je glavni književni lik v pra-
vljici. Je najmlajša zvezda na nebu, ki vedno zamuja v 
svojo službo. Ima dolge zlate lase in je stara tri milijo-
ne let. Je sanjavo dekle. Ker pogosto zaspi v službo, jo 
kličejo Zaspanka.

Zvezdica Zaspanka je imela pomembno nalogo 
na nebu. Ker je zamujala, je bilo na Zemlji vse naro-
be: otroci niso mogli spati, mornarji niso našli poti 
in pesnik ni našel rime na besedo lonec. Ko je boter 
Mesec ugotovil, da Zaspanka znova zamuja, ji je dolo-
čil kazen. Določil ji je pometanje Rimske ceste, a tega 
se je zvezdica zelo razveselila. Ker pa kazen mora biti 
vzgojna, jo je ponovno kaznoval. Poslal jo je na Ze-
mljo. Tukaj je bila zelo osamljena. Nato pa sreča zvez-
dogleda. Zvezdogled ji ponudi pogled skozi najboljši 
daljnogled na svetu, ampak mora plačati. Ker si zelo 
želi videti botra Meseca, ponudi za plačilo zlati las. To 
sliši Razbojnik Ceferin in ji ponudi prenočišče, kjer 
ji bo postrigel lase, ko bo zaspala. Ceferinova hiša je 
zelo razmetana. Tudi Ceferin ni urejen. Njegovi lasje 
so zelo skuštrani. Zaspanka ga želi počesati, a glav-
nik je pustil pri mami, ko je zbežal od doma. Preden 
se Zaspanka odpravi spat želi, da Ceferin piše mami 
za glavnik. Vendar razbojnik ne zna napisati besede 
ljuba. Zaspanka ga nauči pisati besedo in kamen se 
mu spremeni v srce. Ceferin se odloči, da bo mamo 
obiskal. Po zvezdico pride komet Repatec in jo odpe-
lje domov.

Na nebu je spet vse prav in prav tako na Zemlji.
Žana Žabčič, 6. a
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PRI KOSILU

ROK IN ANA SE ZUNAJ IGRATA Z DRUGIMI 
OTROKI. MAMA JU POKLIČE, NAJ PRIDETA NA 
KOSILO. KO STA SE SEZULA IN SI UMILA ROKE, 
STA SEDLA K MIZI, KJER JU JE ČAKALA JUHA. 
ROK JUHE NE MARA, ZATO JE ZAČEL MAHATI 
Z ROKAMI IN JO POLIL. MAMI SE JE OPRAVIČIL 
IN POBRISAL MIZO. MAMO JE PROSIL, NAJ MU 
DA ŠE MALO JUHE. POSKUSIL JO JE IN UGOTO-
VIL, DA JE ZELO DOBRA, ZATO JO JE TUDI PO-
JEDEL. ZA POSLADEK SO BILE PALAČINKE.

NEJA ORNIK, 1. A

ZAJČEK IN KORENČEK

NEKOČ JE ŽIVEL ZAJČEK PO IMENU SKO-
KEC. RAD JE IMEL KORENJE. 

NEKE JESENI JE SKOKEC ISKAL KORENJE. 
NAŠEL JE LE DETELJO. NJAM, SI JE REKEL. VI-
DEL JE NEKAJ ORANŽNEGA IN VELIKEGA, KO 
JE STOPIL BLIŽE. OPAZIL JE GREDICO KORE-
NJA. NABRAL JE KORENJE IN ODŠEL DOMOV. 
POJEDEL JE EN KOREN. DRUGE SI JE PUSTIL ZA 
DRUGIČ.

ŽIVEL JE SREČNO DO KONCA SVOJIH DNI.
NEJA ORNIK, 1 . A

Sobotno kolesarjenje

V soboto sva z bratom odšla s kolesi počistit najino 
kolesarsko progo, ki sva jo naredila poleti. Na progi je 
bilo veliko vej, zato sva jih zmetala na stran. Na progi 
so bile tudi korenine dreves, zato sva morala upoča-
sniti vožnjo, da nisva padla. Na koncu poti je bila veli-
ka luža. Skoraj bi se zapeljala vanjo, vendar mi je brat 
rekel, naj pazim. Prispela sva na travnik, kjer naju je 
precej treslo. Veliko bolje je bilo na makadamski cesti, 
ki vodi do naše hiše. Tam naju je že čakala sestrica.

Rebeka Patekar, 3. a

Opis bratca

Danes vam bom opisala svojega najmlajšega brat-
ca. Ime mu je Gal. Ima kar 32 imen. Med njimi so tudi 
bombonček, zmaj Direndaj, kepica, metuljček in tako 
naprej. Gal ima nekaj črnih laskov in srčkaste ustnice. 
Ima modre oči. Z njimi zelo prijazno gleda. Včasih se 
tudi smeji. Takrat je pravi smeško. Zelo rad gleda son-
ček, ki ga ima v počivalniku. Rad je oblečen v modre 
hlače in majčko z medvedkom. Na nogah ima modra 
copatka. Pri previjanju zelo rad brca in se preteguje. 
Tudi kopanje mu je všeč. Star je dva meseca. Z mami-
co in Galom grem večkrat ven, ker Gal obožuje svež 
zrak. Včasih ga uspava tudi zvok sesalca. Gal je res 
prikupen bratec. Zelo ga imam rada in lepo je imeti 
takega bratca. 

Nika Pšajd, 3. a

Zajčkova hišica

Nekega dne je zapadel sneg in zajčkova koža je 
postala bela. Spomnil se je, da si bo zgradil hišico. 
Nalomil si je lubja in mahu ter si naredil hišico. Zalo-
putnil je vrata in se ulegel. Mimo je prišla lisica. Glej 
ga, zajca, tudi jaz si bom zgradila palačo. Nalomila si 
je kose ledu in si naredila grad. Zajec je gledal, kako 
se blešči. 

Prišla je pomlad in lisicina palača se je talila, do-
kler ni postala le voda. Ko je zajček odšel na kosilo, je 
lisica odšla v zajčkovo hišico. Ulegla se je in zaspala. 
Nenadoma je prišel zajček. Že je hotel odpreti vrata, 
pa je od znotraj reklo, ne bom ti odprla. Zajček je 
bridko zajokal. Mimo je prišel volk. Zakaj tako jokaš, 
ga je vprašal volk. Kaj bi ne jokal, če pa je v moji hiši-
ci lisica in me ne spusti noter. Bom jo jaz pregnal, je 
rekel volk. Šla sta k hišici in volk je splezal na streho 
in ji rekel, naj spusti zajčka v hišico. Lisica je rekla, hi-
šico bom podrla, vaju pa zadušila. Volk se je prestrašil 
in zbežal. Zajec je spet bridko zajokal. Mimo je prišel 
petelin in ga vprašal, zakaj joka. »Kaj bi ne jokal, če 
je v moji hišici lisica.« »Bom jo jaz pregnal,« je rekel 

Nik Diego Damiš, 3. a Tinkara Štruc, 3. a
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petelin. In prišla sta do hišice. Petelin je zakikirikal in 
lisica se je tako prestrašila, da je pobegnila. 

Zajček je bil spet v svoji hišici in nikoli več ga ne 
bo nihče preganjal, saj je imel pogumnega petelina.

Lara Šrimpf, 3. a

Slon in bik

Nekoč je živel slon po imenu Tutek. Tutek je bil 
zato, ker je vedno trobil. Živel je tudi bik z nerodnim 
imenom Treskavec. Treskavec je bil zato, ker se je tre-
skal. Nekega dne sta se šla igrat. Hodila sta po pre-
povedani poti. Robi jima je povedal, da ta pot vodi v 
smrt. Tutek ga je poslušal, Treskavec pa ni hotel slišati 
niti besede. Tekel je po poti. Dolga je bila sedemdeset 
kilometrov. Ko je pritekel na konec, je zagledal velik 
prepad. Mislil je, da je nad prepadom speljana nevi-
dna cesta. Vzel je zalet in skočil na nevidno cesto, ki 
je sploh ni bilo. Padel je v prepad. Tutek je to videl in 
mu priskočil na pomoč. V resnici je znal Tutek leteti. 
Poletel je in reši Treskavca. 

Treskavec se je naučil, da mora ubogati druge.
Ambrož Rukav, 3. a

Vrata v življenje

Vrata je težko odpreti,
ampak lažje jih je zapreti.
Ne zapiraj jih preveč,
ker samo znanje mečeš preč.

Ko boš dovolj znanja pridobil,
se boš v službo zakadil.
Tam boš hitro napredoval,
če doma ne boš samo spal.

Nekje hišo si zgradil,
in se z avtom veselil.

Urban Šuster, 5. a

Vrata

Vrata so nov up za življenje,
vrata so velike ovire za trpljenje.
Vrata te vodijo na prave poti,
zato vrata ti ne delajo skrbi.

Za vrati se morda nekdo skriva,
za vrati morda nekdo cvetlice zaliva.
Za vrati je morda dober mož doma,
ki zate in zame polno ljubezni ima.

Kot pravijo vrata so okno v svet,
v polno sreče in prijateljstva odet.
Vrata ti naj v sreči hrepenijo,
vrata te naj nikdar ne zapustijo. 

Larisa Roškar, 5. a

Potopis po Namibiji

Vedno smo si želeli oditi na potovanje, vendar ni-
koli nismo imeli priložnosti ali pa finančnih možnosti. 
Nekoč smo pa le dobili priložnost in smo se s prijatelji 
odpravili na potovanje po Namibiji.

Najprej smo se odpeljali v Maribor na letališče 
Edvarda Rusjana. Od tam smo odleteli v Frankfurt, 
od koder smo poleteli vse do Demokratične republi-
ke Kongo. Do Konga smo potrebovali približno 12 ur. 
Prijatelji, ki so odšli z nami, imajo veze na več mestih, 
zato je bila organizacija potovanja lažja. Njihovi znan-
ci so nam celo posodili reaktivno letalo! Ne morete 
si misliti, kako sem pogledala, ko sem ga zagledala. 
Vožnja z reaktivcem je bila prijetna. Po krajšem letu z 
njim smo pristali na letališču, ki je od glavnega mesta 
Windhoek oddaljeno nekaj kilometrov. Glavno mesto 
Namibije pa je bil naš cilj.

Potovali smo iz puščave Namib, kjer smo bili 14 
dni. To potovanje se je tako zavleklo zaradi našega 
postanka pri zelo gostoljubnem plemenu Mogadaska, 
ki nas je presenetilo z izjemno kultiviranostjo sredi 
puščave.

LITERARNE STRANI

Vid Caf, 5. a Teja Pfajfar, 7. b
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Ker seveda nismo želeli iti na potovanje čisto na 
slepo, smo s seboj vzeli še nekega Johna, ki je znal afri-
ški jezik ter angleščino, tako da vsaj s komunikacijo 
ni bilo težav. 

Prvih nekaj dni ni bilo nič kaj fascinantnih, saj 
smo imeli kar enoličen vsakdan. Naš dan je prvih pet 
dni potekal po petih delih. Zjutraj ob sedmi uri po 
njihovem času smo se zbudili in pozajtrkovali. Nato 
smo pospravili tabor in nadaljevali pot, seveda peš. 
Proti večeru smo poiskali primeren kraj za tabor in se 
utaborili. Mislim, da se sprašujete, če smo na osnov-
no higieno pozabili. Ne, nismo. Z vodo smo morali 
ravnati zelo premišljeno, saj so nam zaloge za pitje in 
pripravo hrane kopnele.

Po 5 dneh smo prispeli do oaze, ki je nismo po-
znali. Nismo vedeli, da v njej živi pleme, ko smo ga 
odkrili, smo bili po mojem videti precej smešno, saj 
smo se prestrašili, da smo naleteli na ljudožerce. John 
je seveda vse uredil, tako kot po navadi.

Pri plemenu Mogadaska smo prebili 4 dni, da 
smo si malo odpočili. Tam smo ostali tudi, ker nam 
je bila všeč njihova vas, ljudje in predvsem njihova 
radovednost. Malo sem bila presenečena nad neizo-
braženostjo tamkajšnjih ljudi. Ampak kljub temu je 
dober občutek, ko se družiš z vrstniki, ki so dejansko 
odvisni od narave in ne toliko od prometa, interneta 
in nasploh modernega načina življenja.

Prvi dan ko smo prišli, so nas lepo sprejeli. Pripra-

vili so njihovo slavnostno večerjo, od katere sem po-
kusila samo redke jedi, ki so bile vsaj videti normalne, 
saj so nekatere bile sestavljene iz žužkov in podobnih 
reči. Po večerji smo se lahko umili. Končno po nekaj 
dnevih! Nato smo bili nastanjeni v majhni kočici, kjer 
smo prenočevali ostale 4 dni.

Med ostalimi dnevi smo bili deležni razvajanja s 
najrazličnejšimi eksotičnimi okusi. Pokazali so nam 
pripravo ene od njihovih tradicionalnih jedi – gurale. 
To so ananasovi in guavini koščki pripravljeni na nek 
poseben način, v katerem nisem prepoznala nobene-
ga od naših načinov priprave hrane.

Zanimalo me je njihovo šolanje, zato sem prosila 
Johna naj prevaja. Vendar me je odvrnil od tega, saj 
mi je povedal, da bi utegnili biti neprijazni, da bi za-
ščitili svojo kulturo pred našim načinom življenja.

Po lepih in pestrih trenutkih pri plemenu smo se 
odpravili naprej. Potovali smo do majhnega mesteca 
pred Windhoekom, kjer smo naše potovanje zaključi-
li, saj se je v tamkajšnjem življenju že dalo čutiti vpliv 
mesta in zunanjega sveta.

Od tam smo se z avtobusom odpeljali do revnega 
obrobja glavnega mesta. Avtobus je bil velika poseb-
nost. Ni imel oken, vrat, namesto sedežev je imel na 
železnih rjastih nogah samo gole lesene deske. Pomi-
slite kakšno olajšanje je bilo, ko smo iz avtobusa iz-
stopili.

Karolina Rojko, 9. b

Nuša Kurnik, 7. b Aljaž Onič, 7. b

Urban Šuster, 5. a Katarina Šuster, 8. a
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V naši skupini Vrabčki v Selcah smo se pomladi 
zelo razveselili, tako kot naši prijatelji, ptički vrabč-
ki. Veseli smo tudi drugih ptičkov, ki so se vrnili iz 
toplih krajev, kajti vsak dan nam polepšajo jutra s 
svojim petjem in nas vabijo v naravo, kjer opazuje-
mo spremembe v gozdu, na polju, travniku in tudi na 
našem igrišču. V prvem pomladnem mesecu smo v 
vrtec povabili mamice in se jim z majhnim darilcem 
zahvalili, za vse kar storijo za nas. Razvedrili smo jih 
s pesmicami, deklamacijami in rajalnimi igrami ter z 
njimi zaplesali. Z nastopom smo popestrili proslavo 
za mamice, v kulturnem domu v Selcah.

Naš vsakdan spremljajo pesmice, glasba in pravlji-
ce. Veliko se pogovarjamo o zdravem načinu življenja, 
jemo veliko zelenjave, rojstne dneve praznujemo s sa-
dnimi tortami.

Spoznali smo, da je svet športa lahko zelo zabaven. 
Zato se veliko igramo na našem igrišču. Na velikem 

nogometnem igrišču pa se razgibavamo, telovadimo, 
tekamo, žogamo in seveda tudi tekmujemo. Predšol-
ski otroci so se udeležili še plavalnega tečaja, kjer so 
zelo uživali in se naučili prvih samostojnih plavalnih 
zamahov.

Radi ustvarjamo, še posebej z naravnimi materia-
li, nikoli se ne naveličamo slikanja s čopiči, zato tukaj 
domišljiji pustimo prosto pot. Eksperimentiramo in 
raziskujemo s pomočjo deževnikarja Martina. Ker 
ima Martin vodo zelo rad, smo se odločili, da jo dobro 
raziščemo. Vodo smo pokušali, vonjali, tipali, mešali 
z drugimi tekočinami in snovmi in se veliko naučili o 
vodi in njenih lastnostih. Predvsem smo si zapomni-
li, kako pomembna je za naša življenja. Z izvajanjem 
poskusov smo spoznali, da ima voda večjo gostoto od 
olja in zato olje plava na njej. Še ena uganka za vas: 
»Zakaj v eni tekočini sveže jajce lebdi in zakaj se v 
drugi potopi?«

Vrabčki in pomlad

Otroci skupine Vrabčki z vzgojiteljicami
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Ribe

Ribe spadajo v kraljestvo živali, deblo so strunarji, 
poddeblo pa vretenčarji.

Dolge so od nekaj centimetrov do nekaj metrov. 
Ribe delimo na kostnice in hrustančnice. Pod kostni-
ce spadajo vse ribe, katerih je ogrodje zgrajeno iz ko-
sti, npr. krap, jegulja, potočna postrv ... Hrustančnice 
pa imajo ogrodje iz hrustanca, npr. morski pes, elek-
trični skat itd.

Poznamo več kot 24.000 vrst kostnic, nekatere 
kostnice tehtajo do dve toni, medtem ko nekatere ne 
tehtajo niti gram. Njihovo ogrodje je zgrajeno iz kosti. 
Različnih vrst hrustančnic poznamo okoli 600, pokri-
te so s hrapavo kožo, večina teh rib je plenilk. Zgraje-
ne pa so iz hrustanca. Kostnice in hrustančnice so kar 
različne ribe. Kostnice takoj prepoznamo po njiho-
vem repu. Kostnice imajo simetrični rep. Imajo repni 
koren, ki povezuje rep in trup ribe. Imajo tudi hrbtne 
plavutke, malo večjo drugo hrbtno plavut, podrepno 
plavut, trebušni plavuti, pasno plavut in prvo večjo 
hrbtno plavut. Kostnice imajo tudi pobočnico, pa tudi 
škrgo, ki jo pokriva škržni poklopec. 

Hrustančnice pa prepoznamo po nesimetrični re-
pni plavuti. Zgornji del plavuti ima večji od spodnje-
ga. Tako kot kostnice imajo hrustančnice tudi repni 
koren, prvo in drugo hrbtno plavut, trebušno plavut 
in podrepno plavut. Razen po repu pa se hrustančnica 
od kostnice razlikuje po trnju, ki ga nimajo vse hru-
stančnice, po pasni plavuti, po štrčnicah, nosnicah in 
seveda škržnih režah.

Večje ribe se prehranjujejo z manjšimi ribami, npr. 
morski pes je majhne ribe, manjše ribe pa jedo plank-
ton. Večina rib je mesojedih.

Ribe dihajo preko škrg, kisik pa sprejemajo iz 
vode. Nekatere ribe imajo zunanje, druge spet notra-
nje škrge. Te škrge so varno skrite v škržnih votlinah. 
Razlika v dihanju kostnic in hrustančnic je takšna, da 
imajo kostnice eno škrgo, ki jo pokriva škržni poklo-
pec. Hrustančnice pa imajo 4–7 škržnih rež.

Vse ribe izločajo ostanke preko zadnjične odprti-
ne.

Po telesu rib se pretaka kri. Ribe imajo večdelno 
srce ter žile, ki jim pravimo odvodnice in dovodnice. 
Njihov celoten sistem se imenuje krvožilje. Nekatere 
ribe so pokrite z luskami, nekatere pa s hrapavo kožo. 
Taka hrapava koža ima zelo majhne špičke, ki so po-
dobne strukture kot njihovi zobje.

Življenje v vodi ima svoje prednosti in svoje po-
manjkljivosti. Prednost je vzgon, pomanjkljivost pa 
upor vode, ki je večji kot upor zraka. V vodi živali 
plavajo, lebdijo ali oboje. Najvažnejši organ za premi-
kanje rib je rep. Ribe plavuti uporabljajo predvsem za 
spreminjanje smeri. Imenujemo jih nekton. 

Ribe imajo razvit organ za vid in za dihanje. V jati 
se usklajujejo predvsem z živčevjem.

Drugače pa v vodi zaznavajo tresljaje in premika-
nje s pobočnico. Pobočnica pa je veriga lusk, ki poteka 
od glave do repa.

Ribe se razmnožujejo s pomočjo iker. Temu pravi-
mo drstenje. Drstenje poteka zunaj samice, zato je to 
zunanja oploditev.

Ribe živijo v morjih in sladkih vodah. Sladkovo-
dne ribe so krap, postrv, ščuka ... Morske ribe pa so 
losos, sardelica, morski pes, morske lastovice in še ve-
liko drugih. 

 Tina Pliberšek, 7. a
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Morski pes kitovec, največja riba na svetu
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Tropske ribe

Najmanjša vrsta rib – Paedocypris progenetica



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

Maja Tkalec, 9. b

Emine Asani, 8. a Dominik Petko, 8. a

Nina Kmetič, 9. a Matic Herga, 9. 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.


