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Proslava ob občinskem prazniku 
občine Lenart

Dne, 6. 11. 2015, je bila proslava ob občinskem 
prazniku občine Lenart v kulturnem domu v Lenartu. 
Jedro programa je na tej proslavi sestavljala OŠ Vo-
ličina. Na začetku je Mladinski pevski zbor otvoril s 
himno, dodal pa še tri pesmi, ljudsko triglasno Kje 
so tiste stezice, slovensko zimzeleno Ne čakaj na maj 
in popularno All about that bass. Svojo kvaliteto so 
pokazali tudi učenci šolskega ansambla ŠANS, ki so 
zapeli in zaigrali pesem Nine Pušlar Svet je tvoj. Na-
stopili so tudi naši udeleženci državne plesne revije, ki 
so predstavili svoj Ujemi gib. Katarina Leš in Dominik 
Petko sta sodelovala tudi pri podeljevanju občinskih 
priznanj.

Da je bil večer zelo voličinsko obarvan, so poskr-
beli še naši dobitniki priznanj (lanski nogometaši) in 

učiteljice OŠ Voličina, ki so prepevale v pevskem se-
stavu Amista.

Lahko smo ponosni na naše mlade umetnike in 
veseli, da njihove talente opazijo tudi zunaj osnovno-
šolskih zidov.

Hvala vsem, tako učencem kot mentorjem.
Aleksander Šijanec

Sobotna šola

V soboto, 21. 11. 2015, smo na OŠ Voličina izvedli 
sobotno šolo. Učenci so se lahko udeležili dveh izmed 
štirih delavnic. V dramski delavnici, ki je temeljila na 
improvizaciji, so učenci spoznali različne ustvarjalne 
dejavnosti povezane z gledališčem, izvajali so tudi 
sprostitvene igre. V literarni delavnici je nastala likov-
no pesem. V eni izmed delavnic so izdelali origami, 
gre za japonsko umetnost, kjer vse stoji na zlaganju 
oz. prelaganju papirja v določeno skulpturo. V delav-
nici Piksilacija pa so ustvarili kratko animacijo. Piksi-
lacija je posebna zvrst animacije v stop-motion tehni-
ki za katero je značilno, da so v njej animirani ljudje 
(redkeje živali). Proces animiranja je pravzaprav enak 
animiranju lutke, se pravi: lutko premaknemo, jo sli-
kamo, zopet premaknemo, slikamo itn., le da se pri 
piksilaciji z majhnimi premiki gibajo ljudje sami in 
nadzirajo svoje gibanje tako, kot sicer animator nad-
zira gibanje lutke. Piksilacija ima poseben vizualni 
učinek in lahko ustvarja nenavadno, velikokrat tudi 
komično vzdušje. 
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https://youtu.be/ov_dggye_ZE
https://youtu.be/Tcx3ZRAfVoI
https://youtu.be/5kJcfZfj0uQ
https://youtu.be/UjN88G8OHok
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Kdaj smo srečni?

Učenci 1. b razreda so nam zaupali, kdaj so srečni. 
Pa poglejmo, kaj so povedali. Srečen/-na sem:

 KO MI BOŽIČEK KAJ PRINESE.  ✴ (Timotej)
 KO DOBIM OBISK IN SE IGRAM S  ✴
PRIJATELJI. (Neža)
 KO GREVA Z BRATOM JANOM VEN IN  ✴
SKAČEVA NA TRAMPOLINU. (Neja)
 KO MI KUPIJO IGRAČKO PONIJA.  ✴ (Lana)
 KO GREM K BABICI, KI IMA MUCO  ✴
MACO. (Vita)
 KO GREM Z MAMICO IN ATIJEM NA  ✴
MORJE. (Anže)
 KO SI SESTRA IZMIŠLJUJE ŠALE.  ✴ (Simona)
 KO SE IGRAM S PSOM MEDOM.  ✴ (Žan)
 KO GREM Z MAMO NA IGRALA.  ✴ (Nejc)
 KO Z ATIJEM IN SESTRO IGRAMO  ✴
NOGOMET. (Jan)
 KO SE Z DORO KOPAVA IN POTAPLJAVA.  ✴
(Vito)
 KO SE Z BRATOM NA MORJU KOPAVA,  ✴
PLAVAVA IN POTAPLJAVA. (Leni)
 KO PRIDE VELIKONOČNI ZAJČEK.  ✴
(Urška)
 KO ME MAMA PRESENETI.  ✴ (Nino)

Učenci 1. b

Juri Muri v Voličini

Čuri Muri, kljukec Juri,
z Bongom, ki mu je kot brat,
šla sta po slovenski kuri zanimivosti iskat.

Pa sta se v Voličini oglasila,
da bi grozdnega soka se napila.

Joj, sta bila vesela,
ker v voličinski pokrajini 
sta dobro za jest imela.

In takoj zatem, 
sta se na Zavrh napotila,
da en kilogram bi izgubila.

Klara Petek, 4. a

Juri Muri v Voličini

Čuri Muri, kljukec Juri,
z Bongom, ki mu je kot brat,
šla sta po slovenski
kuri zanimivosti iskat.

Najprej sta Voličino raziskovala,
nato na hribu 
generala Maistra obiskala.

Iz viška opazila sta
Agatin grad.
Spraševala sta Agato,
kako močna ljubezen do Friderika je bila.

Odločita se, 
da se v Lenart odpravita. 
Tam sta si občino ogledala
in župana pozdravila.

Tako Čuri Muri, 
kljukec Juri, z Bongom,
ki mu je kot brat,
šel je okolico Voličine
raziskovat.

Gaja Homec, 4. a

Zala Družovič, 1. a Jan Čuček, 1. a Maja Daks, 1. a Maja Balaj, 1. a
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Pesem o Krpanu

Je bil Martin Krpan,
ponosen in močan.
Je bil doma pri Sveti Trojici,
v Vrhu, v majhni vasici.

Je srečal cesarja,
dunajskega vladarja.
Čez leto in pol,
je Martin na Dunaj moral.

Je Brdavsa premagal,
cesarjevemu ljudstvu pomagal.
Na koncu zadovoljni so vsi,
Krpan pa angleško sol tovori.

Ajla Ana Egghart, 7. a

Severna dežela

Bilj je lep snežen dan. Severni medved se je od-
ločil, da zapusti svojo deželo, saj mu je bilo tam pre-
mrzlo. Odločil se je, da se bo odselil v Afriko, kjer ži-
vijo žirafe. Vkrcal se je na ladjo, ki ga je popeljala do 
njegove sanjske dežele. Začel je iskati dom in naletel 
na najlepšo žirafo. Povprašal jo je, kje bi se lahko na-
stanil. Žirafa mu je ponudila svoj dom, saj je imela še 
eno prosto sobo. Severni medved se je pri gospodični 
žirafi zelo zabaval, a kmalu je ugotovil, da ne spada v 
to deželo, saj mu je bilo zelo vroče. Žirafo je povabil v 
severno deželo, ampak žirafa se je odločila, da ga bo 
obiskala naslednjič. Ugotovil je, da je v severni deželi 
najlepše.

Jan Urbanc, Saša Tkalec in Hana Pivljakovič, 7. b

Pavliha, sonce in deklica

Pred davnimi časi je živel deček Pavliha. Neke-
ga dne je gledal v sonce in si želel, da bi bil na njem. 
Tako je mami rekel: «Mama, jaz bi šel na sonce.« Mati 
mu odvrne:«Veš, ne moreš iti na sonce.« A Pavliha je 
bil odločen, zato je dejal: »Potem pa grem po svetu.« 
»Prav,« je rekla mati, ki se je vsa žalostna poslavljala. 
Pavliha je hodil tri dni in tri noči, ko mu je naenkrat 
zmanjkalo denarja. Tako je šel služit k neki kmetiji. 
Tam je bil tri leta. Zlobneži mu niso plačali opravlje-
nega dela, zato je ves potrt odšel dalje. Na svoji poti 
je srečal starca, ga pozdravil in vprašal: «Gospod, ali 
je možno, da prideš do sonca?« Ta mu odgovori: »Je, 
vendar, če si to res želiš.« Nato je dodal s skrivnostnim 
glasom: »Dobro me poslušaj. Hodi tako dolgo, dokler 
ne zagledaš treh skal. Vmes si niti za hipec ne vzemi 
počitka. Največjo skalo polij z vso vodo, ki jo imaš, 
nato pa sedi nanjo. A poliješ jo lahko samo s svojo 
vodo. Do takrat pa je ne popij.« Starec je izginil in Pa-
vliha se je odpravil dalje. Hodil je in hodil ter bil tako 
utrujen, da je kar padel na tla. Pred njim se je pojavila 
vila Modrolaska ter ga je okregala: «Ker nisi ubogal 
prijaznega starca, ne boš nikoli prišel na sonce.« Pa-
vliha je šel razočaran domov, mimo kmetije na kateri 
je služil. Videl je, kako so mučili neko dekle. Vzel je 
palico iz gozda in šel tja. Vse, ki so jo mučili, je pre-
gnal s palico in se še v istem hipu zaljubil v dekle ter jo 
vprašal, če bi se poročila z njim. Privolila je in še isti 
dan sta se poročila. Imela sta sedem otrok, s katerimi 
sta živela srečno do konca svojih dni. Ugotovil je, da 
ni zaman iskal sonca, saj je našel sonce – to je bila 
njegova žena.

Neja Hadžiselimović, 5. a

LITERARNE STRANI

Maja Balaj, 1. a Ema Kovač, 4. a Ines Tašner, 7. a Lara Šrimpf, 4. a
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O treh bodicah

Nekoč, pred davnimi časi, sta živela mož in žena, 
ki pri hiši nista imela niti zrnca kruha. Zato sta sina 
poslala po svetu in mu naročila, naj vzame vse, kar mu 
pride na proti. To je tudi storil. Na pot je šel s popotno 
torbo in klobukom.

Hodil je in hodil, dokler ni srečal starca in ga vpra-
šal, če je kje kakšno delo zanj. Starec ga je napotil h 
kovaču, ker ga je pravkar odpustil, saj je že prestar. 
Iskal je kovačnico in jo našel na koncu ulice. Kovač 
ga je sprejel. Nekega dne je mimo bežalo dekle pred 
grajsko stražo, ki je med tekom izgubilo živalco in to 
ježka, ki pa je čarobno spregovoril. Fant je izvedel, da 
mora dekle samo delati in garati, tri sestre, s katerimi 
živi, pa lenarijo. Poleg tega pa je še tepena z bičem, če 
dela takoj ne opravi. Jež mu pove, da mora narediti tri 
naloge za dekle, če jo želi rešiti.

Prva naloga je bila, da mora najti najlepšega ko-
nja v dvanajsti deželi. Jež mu je rekel, da mora s se-
boj vzeti eno od njegovih bodic. Vzel jo je in z njo 
uspaval stražarje, ki so stražili konja. Po vrnitvi dobi 
drugo nalogo, ki se glasi, da si mora skovati meč in 
ščit, v katerega mora dati bodici. S tem bosta dobila 
čarobno moč, seveda to tudi stori. Zadnja naloga je, 
da mora rešiti dekle. Torej se skupaj z ježkom odpra-
vita na grad. Na poti ju napadejo razbojniki, ki so se 
pripeljali s kočijo. Bitka se prične, bila je zelo napeta 
in nevarna za fanta. Končno se konča, kajti pokončal 
jih je s svojim mečem.

Pot je nadaljeval in tako prispe do gradu. Tam po-
novno sreča starca, ki mu prepove stopiti na most, ker 
bi lahko padel v prepad. Ker ga pa fant ne posluša, 
stopi nanj in prav v tistem trenutku pride kraljica, ki 
ga prijazno povabi v grad. Ko kraljica vidi, da ima fant 
ježka, takoj posumi, da je prišel po dekle. Previdno ga 
vpraša, zakaj je prišel. Fant odgovori, da bi rad govoril 
z dekletom. Fanta povabi v sobano, ker ne ve, katero 
izmed treh deklet želi. Ko dekleta vidi, opazi, da ni 
nobena prava in vpraša, kje je še ena. To pa kraljico 
razjezi in ta mu reče, da je brez boja ne dobi. Boj se 
prične, napadejo ga vse tri sestre in služabniki, kralji-

ca pa zbeži. Z ježkovo pomočjo najdejo ljubo dekle, ki 
je bilo zaklenjeno v mračnem stolpu. Fant je deklico 
rešil, vrata je odklenil z ježkovo bodico. Dekle in fant 
se poljubita, v tistem trenutku pa se jež spremeni v 
njenega pogrešanega mlajšega bratca. Z dekletom se 
je fant poročil in na poročni dan so ujeli in usmrtili 
hudobno kraljico. Starca, ki mu je pomagal, so zvišali 
v kraljevega svetovalca. Poročena sta skupaj srečno ži-
vela do konca svojih dni.

Primož Petko, 5. a

Snežica in Rožica 

Za devetimi gorami je živela revna vdova. Pred 
kočo je imela majhen vrtiček – v njem je bil en bel 
grm in en rožnat. Imela je tudi dve hčeri, podobnima 
grmu, obe sta bili enako marljivi. Nekega pomladne-
ga večera pa jima je mama ob ognjišču brala zgodbe, 
nato pa je potrkalo, kot da bi nekaj hotelo priti v hišo. 
Rožica je šla odpret vrata in ko jih je odprla, je osupni-
la. Bil je medved, ki bi se želel samo malo ogreti. Sprva 
so se vse tri ustrašile, a čez čas so ga le spustile v hišo. 
Medved jima je pri ognjišču povedal, da ni bil vedno 
takšen, namreč ujel ga je zlobni poglavar škratov po 
imenu Zloba, ki ga je tudi spremenil in ima celo voj-
sko trolov ter se skriva v velikanski srebrni piramidi. 
Medved jima je rekel, da če ne bo takoj ukrepal, se bo 
spremenil v trn in bo zaradi hudih bolečin umrl – a to 
nalogo bi moral narediti nekdo drug. Snežica in Ro-
žica nista bili prepričani, če je vredno tvegati življenje 
zaradi nekega medveda, a potem sta se le odločili, da 
bosta izpolnili to nalogo. 

Naslednje jutro sta se odpravili na pot. Na pol poti 
sta bili že zelo izčrpani, zato sta se odločili, da si bo-
sta za kratek čas odpočili. Medtem ko sta obe spali, 
se prikaže dobra vila in jima pod uho zašepeta, da 
za vstop v piramido rabita sedem zlatih kamenčkov. 
Ko se zbudita, si povesta, da sta obe sanjali iste sa-
nje, vendar se vprašata, kje naj kamenčke dobita. V 
tistem trenutku pa se pojavi duh, ki jima sporoči; da 
se zlati kamenčki dobijo tik ob vhodu v piramido, kjer 

LITERARNE STRANI

Aljaž Fras, 1. a Gaja Homec, 4. a
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so zakopani. Deklici storita tako, kot sta jima naročila 
dobra vila in duh. Ko dasta zlate kamenčke stražarjem 
zlobnega škrata, ju takoj spustijo v piramido. Tedaj pa 
pred seboj zagledata zlo – pred njima je na stolu nare-
jenem iz človeških lobanj sedel vladar vseh škratov – 
Zloba. Zloba celo ve, kdo in zakaj ju je poslal. Zaprejo 
ju v ječo, poleg pa zapre tudi duha in dobro vilo. V 
tistem času pa se domislijo dobrega načrta, kako bodo 
pobegnili. Duh jim pove, če zlate kamenčke vržeš v 
vladarja Zlobo in tudi v vse ostale škrate, se stopijo. 
Dobra vila pa jima pove, da zlati kamenčki omamljajo 
trole, da potem naredijo tisto, kar jim rečeš. Trolom, 
ki so spali ob rešetkah, da pod nos zlate kamne in tro-
li se prebudijo ter jim odklenejo vrata. Na prestolu, 
kjer je mirno spal Zloba, prebudi topotanje dobre vile, 
duha, Snežice in Rožice. Škratu vsi štirje zagrozijo, naj 
prepreči to prerokbo. Tokrat vsi s skupnimi močmi v 
škrata vržejo zlate kamenčke, škrat se stopi – vendar 
nobeden od njih ne ve, če je urok izničen. Še v mraku 
pritečejo domov ter medveda zagledajo vsega sivega 
in kot kamen leži na tleh.

Obe, tako Snežica kot Rožica, zajokata, ker pa 
imajo zlati kamenčki čudežno moč – jima pritečejo 
modre solze. Te zbudijo medveda, ki je začuden, ker 
ne ve, kaj se mu godi. A se hitro spomni, da je samo 
spal. Po odgovoru medveda se vse zasmejejo. Pa ven-
dar le imajo te modre solze čudežno moč, saj se med-
ved začne spreminjati v prelepega mladeniča in pove, 
da je princ ter da ima tudi brata dvojčka.

Tako so praznovali dvojno poroko, saj se je Sneži-
ca poročila s princem, Rožica pa z bratom dvojčkom. 
In tako so živeli srečno do konca svojih dni.

Vid Caf, 6. a

Trap najde svojo srečo

Po dolgi poti iskanja Trap le najde svojo srečo in 
dom. Gospodar mu da jesti in piti. V kleti dobi majh-
no sobico s posteljo in omaro. Čeprav ni ravno veliko, 
je bil Trap presrečen. 

Gospodar ga povabi na večerjo, kjer spozna go-

spodarjevih sedem hčera. Vse so prave lepotice, a naj-
mlajša je najlepša. Ima dolge svetle lase ter sinje oči. 
Trap pridno dela na kmetiji. Pobira krompir, pase kra-
ve in še veliko drugega. Po dolgih dvanajstih tednih 
Trap pristopi do gospodarja in mu reče: »Prosit sem 
prišel za roko vaše najmlajše hčere.« »O, Trap pravi si 
zanjo, toda kaj, ko imaš še tri tekmece. Jutri te na trg 
odpeljem, kjer se boš boril zanjo.« Naslednjo jutro se 
Trap z gospodarjem odpelje na trg. Ko je videl tekme-
ce, si je mislil, da mu ne bo uspelo. Vsi so bogati in 
prelepi. Gospodar pa jim reče: »Dam vam tri dni, da 
poberete grozdje, zorjete njivo in posekate vsa drevesa 
za kurjavo.« Možje so se zagnali. Trap je prijel za se-
kiro in sekal kot nor. Naslednji dan je zoral vso njivo, 
saj kar se tiče traktorja, je znal premikati ročice. Tretji 
dan pa kot bi mignil je pobral vso grozdje v gorici. 
Še pred zoro je bil na trgu. Nato pa so prišli še drugi. 
Prvi je zatarnal: »Nov suknjič sem uničil.« Drugi pa je 
dejal: »Lase imam polne žagovine.« Nato pa je še tretji 
dodal: »Nogo sem si zlomil, ko se mi je traktor odpe-
ljal.« »Kaj bom z vami na kmetiji?« je rekel gospodar. 
Zato je prav, da najmlajšo hčerko dobi Trap. Zasluži 
si jo, ima pridne roke in ne tarna. Trap je ves presre-
čen pohitel do najmlajše hčerke in jo strastno poljubil. 
Tako še zdaj živita srečno do konca svojih dni.

Dora Egghart, 6. a

Nancy Farmer

Škorpijonova hiša

Prebrala sem si knjigo Škorpijonova hiša, ki jo je 
napisala Nancy Farmer.

Knjigo je izdala založba Grlica, izšla je leta 2004 v 
Ljubljani in spada v zbirko žepnih knjig. Roman je bil 
napisan v angleščini, v slovenščino pa ga je prevedel 
Janez Lavtižar. Tema knjige je drugačnost od drugih.

Knjiga je razdeljena na 5 časovnih obdobij. Na 
mladost (do 6 let), srednjo dobo (od 7 do 11 let), staro 
dobo (od 12 do 14 let), dobo 14. leta in Novo življenje. 
Knjiga ima 38 poglavij.

Nikita Fras, 8. bAljaž Onič, 8. b
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Roman govori o dečku Mattu, ki je do svojega še-
stega leta živel v majhni hiški s svojo skrbnico Celio 
in ni nikoli zapustil dvorišča. Nekega dne so otroci 
našli pot do njune hiške ter Matta odpeljali v Veliko 
hišo posestva Alacran, kjer so po napisu na njegovem 
stopalu ugotovili, da je klon lastnika tega posestva, El 
Patrona. Matt je zaradi tega preživljal grozno otroštvo, 
pa vendar se mu je zdelo, da ga ima El Patron, katere-
ga klon je bil, rad. El Patron je bil zelo star in za njegov 
149. rojstni dan se mu je srce poslabšalo. To je bil dan, 
ko je Matt ugotovil, da El Patron hoče njegovo srce in 
da je takšno starost dosegel le, ker je ustvaril veliko 
klonov, katerih organe je uporabil, ko jih je potrebo-
val za nadomestitev svojih. Matt je pobegnil, vendar 
so ga takoj ujeli čuvaji ter ga zaprli v tovarno plank-
tona, iz katere je potem ušel s tremi prijatelji nazaj v 
Opij. Tam je ugotovil, da se je vse spremenilo, da je El 
Patron mrtev in da je sedaj on lastnik posestva. Bilo 
ga je strah nove naloge, pa vendar je bil vesel, da mu 
bodo pomagali ljudje, ki so mu ne glede na kaj stali 
ob strani.

Krajev dogajanja je več, to so San Luis, Aztlan, 
Opij, Mehika in Azteška civilizacija. Čas dogajanja je 
preteklost, po opijskih vojnah.

Glavna književna oseba je Matt, klon Mattea 
Alacrana oz. El Patrona. Do 6. leta ni poznal drugih 
ljudi razen Celie. Na desnem stopalu ima tetoviran 
napis: Lastnina posestva Alacran, po katerem so ugo-
tovili, da je klon. Ima izreden posluh in igra kitaro ter 
klavir. Zaradi dela v tovarni planktona ima na obrazu 
izpuščaje. Čeprav je klon, ima čisto drugačno oseb-
nost kot El Patron. Matt je dober, za svojih nekaj pri-
jateljev bi naredil vse, je skromen. Večina ljudi ga ne 
mara.

Stranske književne osebe so člani družine Alacran, 
to so:

El Patron, ki se pretvarja, da ima Matta najraj- ✴
ši, je zloben, mar mu je samo zase in za svoje 
bogastvo, v preteklosti je bil prekupčevalec z 
mamili.
Gospod Alacran, senator Mendoza, Emilia,  ✴
Felicia, Benito, Steven, Tom in Fani, ki Matta 

ne marajo le, ker je klon.
Maria je Mattova prijateljica že od otroštva,  ✴
ima ga rada, saj jo posluša in je zaljubljena 
vanj.
Celia je Mattova skrbnica, ima ga rada, saj ga je  ✴
vzgojila in skrbela zanj.
Tam Lin je telesni stražar, ki Matta poučuje,  ✴
verjame vanj.
Čuvaji Raul, Carlos in Jorge ne marajo Matta  ✴
in drugih otrok, ker imajo drugačno mišljenje 
kot oni.
Chaco, Fidelito, Ton-Ton so sirote, Matt je nji- ✴
hov vzornik in prijatelj.

V knjigi lahko najdeš španske besede. Npr. mi vida 
(moje življenje), chicho (fant), el dia de los muertos 
(dan mrtvih).

Pisateljica si je izmislila novo tvorjenko, eejit. Ee-
jiti so ljudje, katerim so v možgane vstavili čip in jih 
uporabljajo za delo. Počnejo samo to, kar jim rečeš.

Knjiga mi je všeč, ker je napeta, ne veš, kaj se bo 
zgodilo z Mattom, iz nje se lahko tudi veliko naučiš in 
spoznaš, kako hudo je živeti brez prijateljev. Zaveš se, 
kako srečen si lahko, da imaš ob sebi ljudi, ki te imajo 
radi, te poslušajo in ti pomagajo. Moja ocena knjige 
je pohvalna.

Manuela Brunčič, 9. a

LITERARNE STRANI

Luka Strmšek, 9. a Tit Šuman, 9. a

Tadej Hegedič, 7. b
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Vrabčki

Skupino Vrabčki v Selcah obiskuje 20 otrok, 11 
deklic in 9 dečkov. Naš dan se prične z nasmeški na 
obrazu in radovednostjo v naših srčkih – kaj bo da-
nes novega? Na začetku jeseni, ko je veliko deževalo, 
smo si obuli škornje, odprli dežnike in se odpravili na 
bližnji travnik – v »deželo škratov«. Pod dežniki smo 
poslušali pravljico Veliki nemarni škornji. 

 

Naslednje dni smo povsod iskali gobe, jih opazo-
vali in nekaj užitnih tudi nabrali.

 

Sončne novembrske dni smo izkoristili za bivanje 
v naravi. V bližnji gozd se radi odpravljamo, saj ve-
dno odkrijemo kaj zanimivega, za nas novega. Spo-
znali smo nekaj listnatih in iglastih dreves, opazovali 
prelepe jesenske barve drevesnih listov, nabrali nekaj 
plodov in raziskovali z lupami.

 

 
Na našem igrišču imamo veliko »dela« z grablja-

njem listja in ravnanjem krtin. 

 

Izvedli smo Tek podnebne solidarnosti in s pre-
tečeno razdaljo prispevali delček pri gradnji Kroga 
solidarnosti okoli planeta Zemlje. 

 

Naš priljubljen kotiček v naravi je breza blizu vrt-
ca, kjer veselo prepevamo in lovimo še zadnje sončne 
žarke. 

Otroci skupine Vrabčki
z vzgojiteljicama Jelko in Estero
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Zanzibar

Zanzibar je skupno ime dveh Tanzanijskih oto-
kov v Indijskem oceanu pred vzhodno afriško obalo: 
Unguja (imenovan tudi Zanzibar) in Pemba. Glavno 
mesto otokov se nahaja na otoku Unguja in se prav 
tako imenuje Zanzibar. Stari del mesta, znan tudi kot 
Kamnito mesto, ima status svetovne znamenitosti. 

Otok Zanzibar ima 981.754 prebivalcev. Njuna 
skupna površina je 1651 km².

Zanzibar je otok. Njegova sosednja država je Tan-
zanija. Na levi strani pa ga obliva Indijski ocean. Po-
vršje ni preveč razgibano; povsod kamor greš, te obli-
va morje. Imajo tudi gorovja, a teh je zelo malo.

Povprečna temperatura je okrog 31 stopinj Cel-
zija. Padavine na otoku so zelo redke. Imajo tropsko 
podnebje. 

Otok Zanzibar ima le tri pokrajinske enote: Nun-
gwi, Kiwenga in Paje.

Zanzibarski uradni jezik je angleščina. Ima pa zelo 
veliko narečij. 

Na Zanzibarju je veliko ljudi revnih in le malo bo-
gatih. Bogati so po navadi priseljenci iz drugih držav. 
Nekaj jih je tudi iz Slovenije. Njihove najlepše stavbe 
so cerkve. Hiše so preprosto narejene. Ljudje so vedno 
nasmejani in dobre volje. Hoteli stojijo skoraj na vsa-
kem vogalu Zanzibarja. Država ima obilico turistov. 
Stari in mladi ljudje se največ ukvarjajo z začimbami. 
Z začimbami so se ukvarjali tudi v preteklosti. Njiho-
va tradicionalna jed je riž, ki ga pripravljajo na sto in 
en način. 

Njihova himna je zelo vesela; govori o tem, kako 
mora biti človek vedno srečen. Njihova zastava je 
črne, modre in zelene barve, brez grba. Na Zanzibar-
ju gredo pesmice in pripovedke iz roda v rod. Himna 
nima avtorja. V preteklosti je Zanzibar spadal k državi 
Tanzaniji. Komaj leta 2008 so postali samostojna dr-
žava. Ljudje v Zanzibarju so zelo temperamenti.
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Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

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

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

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

GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO

DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart

Tel.: 041 650 488

kmetija KOCBEK
Zg. Voličina 28
2232 Voličina
041 856 814KMETIJA KOCBEK

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814

Lipovec d.o.o.
varnost in zdravje pri delu,

svetovanje, varstvo pred požarom

Ptujska 18, 1000 Ljubljana
tel.: 01 436 71 66
fax: 01 236 16 03

mobi: 041/051 698 172

ELEKTRO Jože Spevan s.p.

Tel.  041 515 537

Kmetija Spevan
Jagode so naša strast

e-pošta:   spevan@siol.net

Mariborska cesta 10,2230 Lenart

Selce 89, 2232 Voličina

TRGOVINA INŽENIRING, STORITVE
d.o.o.

Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj
tel.: 02/778-10-11, fax: 02/775-28-61

Izvedba elektro, strojnih in plinskih instalacij. Montaža klimatskih,
hladilnih in prezračevalnih naprav. Servis in montaža gorilnikov.

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

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

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

Neža Štruc, 2. a Nika Pšajd, 4. a

Tamara Kurnik, Nuša Kurnik, Jan Mastinšek, 8. bPrimož Petko, Žan A. Kostanjevec, 5. a

Melisa Lipnik Spahić, 4. a Tino Hamler, 4. a

Osnovna šola Voličina ima na začetku šolskega leta 2015/16 vpisanih 239 učencev, od tega se dve učenki izobražujeta na domu. Vrtec je začelo 
obiskovati 77 otrok v petih skupinah. V tem šolskem letu se prvič na OŠ Voličina vsi učenci od 1. do 9. razreda učijo vsaj dve uri tujega jezika na 
teden. V šolskem letu 2015/16 se v vseh slovenskih osnovnih šolah nadaljuje uvajanje neobveznih izbirnih predmetov. Že ime samo pove, da starši 
učence lahko k tem predmetom prijavijo ali pa ne. Neobvezne izbirne predmete imajo v tem šolskem letu zraven učencev 4. in 7. razreda, kjer so se 
izvajali že v lanskem šolskem letu, tudi učenci 1., 5. in 8. razreda. V 1. razredu se izvaja neobvezni izbirni predmet angleščina. Veseli smo, da ste se 
vsi starši učencev 1. razreda odločili, da otroke prijavite k neobveznemu izbirnemu predmetu. Učenci 4., 5., 7. in 8. razreda, ki ste jih starši prijavili 
k neobveznemu izbirnemu predmetu, se zraven angleščine, ki je 1. tuji jezik, učijo 2. tuji jezik nemščina kot neobvezni izbirni predmet. Neobvezni 
izbirni predmet nemščina obiskuje 83 učencev od skupaj 119 učencev iz že omenjenih štirih razredov. Večkrat smo že poudarili, da je izdajanje 
šolskega glasila Šolarček posebnost OŠ Voličina. Zaradi zbranih sredstev sponzorjev in staršev donatorjev je šola bogata z didaktičnimi pripomočki 
in učili ter ima v šolski knjižnici pestro izbiro knjig. Za darovana sredstva se vsem najlepše zahvaljujemo. Strokovni delavci šole in vrtca si bomo še 
naprej prizadevali, da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Spoštovani starši, tudi letos si želimo korektnega sodelovanja z vami na skupni 
poti vzgoje in izobraževanja vaših otrok oz. naših učencev. Ravnatelj mag. Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Iva Šuman, Tajda 
Hamler, Katarina Leš, Jan Mastinšek, Tamara Kurnik, Dominik Petko,Tina Perko, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih 
strani: Silva Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. 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 Bezgovšek), vsi sponzorji, ustanoviteljica šole - Občina 
Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


