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V ponedeljek, 18. 1. 2016, je v prostorih OŠ Voličina potekala astronomska noč. Astronomske noči se je 
udeležilo 16 vedoželjnih učencev. To so učenci 8. razreda in učenci, ki v šolskem letu 2015/2016 obiskujejo 
izbirni predmet Astronomija. Astronomska noč je bila sestavljena iz dveh delov. Najprej smo prisluhnili pre-
davanju Sprehod skozi vesolje in predavanje o Hermanu Potočniku Noordnungu, nato pa smo s teleskopom 
opazovali nočno nebo in se učili orientacije po nebu.
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Astronomska noč

Tudi letos je na naši šoli potekala astronomska 
noč. Začeli smo jo s predavanjem gospoda Branka Be-
zneca, profesorja fizike in tehnike. Predavanje nam je 
bilo zelo zanimivo. Po predavanju smo si podrobneje 
ogledali teleskope, da bi se pripravili na gledanje lune 
in ozvezdij. Pri opazovanju neba nam je pomagal tudi 
učitelj Davorin in gospod Beznec. Podrobneje smo si 
ogledali Luno ter zimski šesterokotnik. V tej noči smo 
zelo uživali, saj smo se naučili tudi veliko novega. 

Tamara Kurnik, 8. b

Dodatne aktivnosti učencev šole

Ob zaključku I. ocenjevalnega obdobja šolo v Vo-
ličini obiskuje 235 učencev, čeprav jih je v šolo vpisa-
nih 237. Dve učenki se izobražujeta na domu. Učenci 
so pri šolskem delu motivirani. Po svojih močeh si 
ob spodbudah učiteljev in v sodelovanju s starši pri-
zadevajo osvojiti čim več in čim boljše znanje. Kako 
so bili uspešni v I. ocenjevalne obdobju šolskega leta 
2015/16, bomo poročali v naslednji februarski številki 
Šolarčka, v tej vas želimo seznaniti, kaj še počnejo po 
končanem pouku in med vikendi.

Največ jih igra mali nogomet, ki ga organizira 
KMN Slovenske gorice, kar v šolski telovadnici. 19 
učencev I. VIO ima treninge 2-3-krat na teden, 15 
učencev II. VIO ima treninge prav tako 3-krat na te-
den in 11 učencev III. VIO 4-krat na teden, dva učen-
ca trenirata tudi veliki nogomet. Veliko učencev obi-

skuje plesne dejavnosti, in sicer 20. Predvsem deklice 
vadijo ubranost plesnih korakov in gibov pri Plesni 
dimenziji iz Lenarta in Plesni šoli Pingi iz Maribora. 
26 učencev obiskuje glasbeno šolo Lenart, kjer se uči-
jo igranja na klavir, harmoniko, violino, kitaro, flavto 
in saksofon. 8 učencev se uči igranja na instrumente 
v Muziklubu iz Lenarta oz. kako drugače. 9 učencev 
je vpisanih k baletu v glasbeni šoli v Lenartu. 8 učen-
cev obiskuje uro gimnastike. 9 učencev se ukvarja z 
jahanjem. S plavanjem se 1-2-krat na teden ukvarja 
7 učencev šole. Atletiko pri Atletskem društvu Štajer-
ska trenira en učenec. Judo trenirata dva učenca. V 
zboru Carmina Slovenica poje učenka iz 7. b razreda. 
7 učencev se ukvarja s karatejem, 4 vadijo jiu jitsu. 4 
učenci vadijo tenis. Košarko trenirajo 3 učenci. En 
učenec vadi streljanje z zračno puško. Pri kolesarskem 
klubu TBP Lenart trenirajo kolesarstvo 5-krat teden-
sko 4 učenci šole. 

Zapisano drugače, od 235 učencev šole se jih kar 
47 ukvarja z glasbo, saj obiskujejo glasbene šole oz. se 
učijo igranje inštrumentov ali pa vadijo plesne korake 
v baletni oz. v kateri drugi šoli. Športno je aktivnih 
106 učencev. Od vseh učencev na šoli se jih kar 129 ali 
skoraj 55 % aktivno ukvarja z naštetimi dejavnostmi. 

Zaradi doslednega dela pri učenju igranja na in-
štrumente oz. zaradi ubranega petja ali plesne iz-
raznosti so učenci na raznih prireditvah, na katerih 
nastopajo, nagrajeni z bučnimi aplavzi. Športniki do-
segajo odmevne rezultate na športnih tekmovanjih. 
Vse kaže, da bo šolsko leto 2015/16 kulturno, plesno, 
športno in učno za voličinske učence spet zelo uspe-
šno.

Ravnatelj

Barbara Belčič, 6. a
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Jakobovo jutro

Medvedek Jakob še vedno spi. Moral bi že vstati. 
Kmalu pa zazvoni budilka. Jakob se takoj prebudi in 
se pretegne. Na vso moč zazeha. Odhiti v kopalnico. 
Dobro si umije zobe. Odhiti k zajtrku.

Neža Štruc, 2. a

Nesreča Pika dinozavra

Nekega jutra se je Benjamin odpravil v muzej po 
Pika. V muzeju je bilo veliko ljudi. Vsi so prišli gledat 
Pika. Benjamin je počakal, da so odšli. Nato sta se od-
pravila proti domu. A na poti je Piko s svojim repom 
podrl tri stolpnice in deset hišic. Prišel je župan, da ga 
skrega. A Piko mu je pobegnil. Kdo ve, če se bo sploh 
kdaj vrnil.

Mija Marušič, 2. a

Najdenček

Zjutraj sem se odpravljala v šolo. V šoli sem od-
šla v garderobo. Slekla sem si bundo in sezula čevlje. 
Odšla sem v razred in se začela učiti. Učila sem se 
spoznavanje okolja, matematiko in slovenščino. Od-
šli smo tudi k športu. Odšla sem domov, na poti sem 
srečala psička. Skupaj sva odšla domov. Ko sva prišla 
domov, me je mama vprašala, kje sem ga dobila. Pove-
dala sem ji, da sem ga srečala na poti. Mama je rekla, 
da ga lahko imam doma. Dala sem mu hrano in vodo. 
Ime sem mu dala Medo.

Julija Horvat, 2. a

Jelka na obisku

Nekega dne se je Jelka spet skrivala pod dežnikom. 
Nenadoma je odletela. Letela je čez Hrvaško in potem 
do slovenske meje. Nato je letela še trideset minut in 
priletela je točno k meni domov. Pristala je na dvori-
šču. Ravno sem prišel skozi vrata. Vprašal sem jo, če 

se je izgubila. Rekla je, da se je skrivala pod dežnikom 
in ta je odletel. Rekla je tudi, da živi v Ljubljani.

Tjaž Hadžiselimović, 2. a
 

Našli so psička

Družina je odšla v gozd. Po poti so našli psička. 
Z njimi je šel v gozd. Tam je Rene vprašal mamo, če 
ga lahko obdrži. Odgovorila mu je, da lahko. Dali so 
mu ime Piko. Med igro s psičkom je Rene opazil, da 
je psiček žejen. Le kje bi lahko dobil vodo? Opazil je 
majhen potoček, kjer se je psiček odžejal. Skupaj so 
nato odšli domov. 

Rene Marin, 2. b

Srečala sem Piko

Ko sem se vračala od verouka, sem opazila psičko. 
Vedela sem, da ji je ime Pika, zato sem jo pobožala 
po hrbtu. Pika mi je sledila. To je opazila Brina, ki se 
je zelo prestrašila in povedala učiteljici. A učiteljica je 
pogledala in ni videla nobenega psička, le Brino. Ko 
sem šla domov iz šole, je psička še vedno bila zunaj. 
Zelo me je bila vesela. Sledila mi je do avta, kjer sva 
se poslovili.

Neja Ornik, 2. b

Najdenček

Nekega lepega dne sem se odpravil na sprehod. 
Ob cesti sem slišal milo cviljenje. Sledil sem zvoku in 
odkril psička. Bil je mladiček, zlati prinašalec, oran-
žno-rumene barve. Pobožal sem ga in vzel v naročje. 
Psiček je utihnil in me z mokrim jezičkom polizal. 
Odnesel sem ga domov. Dal sem mu jesti in piti, saj 
je bil zelo lačen in žejen. Ker psička nihče ni pogrešal, 
smo ga obdržali. Dali smo mu ime Lumpi. Sedaj je 
Lumpi prijazen in igriv psiček. Najraje se igra z žogo 
in hodi na sprehode. Imava se zelo rada.

Maj Šiler, 2. b

Saška Gavez, 1. a Timotej Kocbek, 1. b
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Našel sem psička

Z družino smo šli na sprehod. Našli smo psička, 
ki je bil sam. Nikjer ni bilo nikogar, ki bi ga pogrešal, 
zato smo ga vzeli zraven. S psičkom smo odšli domov. 
Dali smo mu vodo in hrano. Drugi dan smo šli spet 
iskat njegovega lastnika. Pri poročilih smo slišali, da 
nekdo išče psa. Poklicali smo ga. Lastnik je bil vesel 
našega klica in je takoj prišel po svojega psa.

Alen Sužnik, 2. b

Zimsko veselje

Popoldne so se otroci zbrali na sosednjem hribu. 
Igrali so se različne igre. Tine in Tom sta se sankala, 
Marko, Jure in Nodi so se smučali po hribu. Bil je pra-
vi živ žav. Miha in Filip sta nagajala dekletom. Grega, 
Maja in Frank so delali snežake. Tekmovali so kdo 
bo naredil največjo kepo. Povsod se je slišal otroški 
smeh.

Tineja Rupnik, 2. b

Zapadel je sneg

Zapadel je sneg in pobelil bregove. Otroci smo se 
šli ven igrat. Žiga, Tadej in Timotej so se smučali. Blaž 
in Filip sta se sankala. Tamara, Lucija, Nejc in Tomaž 
so se kepali. Ema, Nina in jaz smo delali snežaka, Čapi 
pa je veselo skakal okrog nas. Skupaj smo preživeli lep 
dan. Imeli smo se zelo lepo.

Ambrož Kurnik, 2. b

Zima

V zimskem času so se otroci igrali na snegu. Nejc 
in Anže sta se vozila z bobom. Nina, Jan in Nik so 
se smučali. Med otroci je bil tudi kuža Floki, ki je bil 
zelo vesel, ker je bil hitrejši od Žana. Nika, Gaja in Gal 
so naredili sneženega moža. Sneženemu možu so dali 
lonec na glavo, korenje za nos in dva gumba za oči. Na 

koncu so mu dali v roko še metlo. Od veselja so začeli 
delati še enega snežaka. Neja, Eva, Maks in Filip so se 
kepali. Vid in Maj sta tekmovala na smučeh. Maj je bil 
tako hiter, da se je zaletel v palico, na kateri je pisalo 
cilj. Maj je padel tako hudo, da je videl zvezde.

Neja Ornik, 2. b

Zimske radosti

Nekega dne smo šli s sošolci ven, saj je zapadel 
prvi sneg. Na snegu smo počeli različne stvari: smu-
čali, sankali, kepali in delali sneženega moža. Jaz in 
nekateri moji prijatelji smo uživali na smučeh. Z nami 
je tekal tudi moj pes Aro. Matic se je zaletel v kup sne-
ga in padel na zadnjico, da je videl zvezde. Na srečo 
se ni poškodoval. Vsi smo zelo uživali, saj je sneg zelo 
zabaven.

Alen Sužnik, 2. b

Prišla je zima

Zapadel je sneg. Otroci so se ga razveselili. Od-
šli so na zasnežen hrib. Vse je bilo belo, tudi drevesa. 
Otroci so se zelo zabavali na snegu. Žiga in Alen sta 
se sankala. Robi, Jaka, Maks in Matic so tekmovali v 
smučanju. Melani, Maj in Tai so se kepali. Nik je tekel 
na smučeh. Nika, Jure in Alenka so kotalili snežene 
kepe. Otroci so naredili tudi snežaka z loncem na gla-
vi. Na snegu je užival tudi kuža Lumpi.

Maj Šiler, 2. b

Zaklad žabje mlake

Nekoč je bila mlaka zelo umazana. Vse žabe so se 
spraševale, kaj se je zgodilo. Nato so plavale pod vodo, 
da bi našle kakšne dokaze. Naenkrat je žabica Kvakica 
našla dragulj. Vse so priplavale h Kvakici. »Poglejte, 
dragulj! Mislite, da bi morale dragulj vstaviti v kakšen 
kamen?« so se spraševale žabe. »Da, da, da.« Nato so 
iskale skalo. Čez nekaj ur so jo našle. Žabica Kvakica 

LITERARNE STRANI

Mitja Zorec, 1. a Vita Munda, 1. b
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je dragulj namestila v skalo. Dragulj je zažarel in mla-
ka je postala spet čista. Imele so se lepo.

Lara Lešnik, 4. a

Voličina, 18. 11. 2015

Draga prijateljica!

Že dolgo se nisva videli. Zato ti pišem tole pismo. 
Upam, da se bova kmalu dobili. Slišala sem, da ti je na 
novi šoli všeč. 

Pišem ti še iz enega razloga; pred kratkim sem 
prebrala imenitno knjigo z naslovom Čakam te, Dolo-
res. Knjiga je zelo dobra, saj nekako opiše najstništvo 
in probleme najstnikov. Sicer so ti književni juna-
ki res starejši od naju in najinih vrstnikov, ampak je 
podobno. Knjiga pripoveduje o Petru in očetu, ki mu 
je umrla žena. Oba se težko soočata s smrtjo ljubeče 
mame in žene. Nekega dne pa se Petru pripeti nesre-
ča. Bil je zelo drzen in zagret kolesar. Zgodilo pa se 
je, da ga je med vožnjo na kolesu zadel avto in Peter 
jo je kljub zlomljeni nogi zelo dobro odnesel. Oče čez 
nekaj časa domov pripelje gospodinjo Tanjo. Ona je 
kuhala, pospravljala, čistila in še marsikaj druga. Am-
pak Peter se ni slepil in je očetu rekel, da lahko prizna, 
da je to njegova partnerka. Ampak Petru Tanja ni bila 
niti malo všeč, saj je veliko zapravljala in ni bila niti 
malo podobna mami. Če se še vrnem k svojemu mne-
nju, me je zelo čudilo, da je bila le ena četrtina knjige 
namenjena čudoviti Dolores, ki je obnorela Petra. Ko 
sem prišla do konca knjige, sem bila zelo žalostna, da 
je je že konec, saj je zelo vznemirljiva in zanimiva. 
Ostalo v knjigi je bilo povezano največ s prijatelji, ki 
so delali sive lase staršem. Dolores pa je bila mlada, 
lepa najstnica, ki se je sem preselila iz Mallorce. Tudi 
njena mama je bila izredno čedna. Živela je z mamo 
in očimom, saj sta se starša ločila. Vendar pa je imela 
stike z očetom. Simpatija med Petrom in Dolores je 
bila vedno močnejša in tega nista skrivala. Dolores je 
bila Petru že na prvem srečanju zelo všeč. Od takrat 
naprej je namreč mislil samo še nanjo. Konec knjige 
pa opisuje njun prvi poljub pred starši. Bil je poslo-

vilen poljub, saj je Dolores odhajala na počitnice na 
Mallorco.

Knjiga mi je bila zelo všeč in ti jo zelo priporočam, 
čeprav sem ti že veliko povedala. Prosim, napiši mi 
svoje mnenje o knjigi, če jo boš prebrala. Upam, da se 
bova lahko čim hitreje videli.

Pogrešam te!
Tajda

Tajda Hamler, 7. a

Krpanova pot domov

Martin Krpan je bil kmečki fant in je tihotapil an-
gleško sol. Bil je zelo močan in vedno je bil pripravljen 
pomagati. 

Nekega dne, ko je Martin Krpan tovoril sol po sve-
tu, je srečal cesarja. Ta ga je prosil, naj ukroti Brdavsa, 
ki je razgrajal po Dunaju. Martin je premagal hudob-
nega Brdavsa. Zataknilo pa se je pri plačilu. Krpan je 
končno dobil Cesarjevo potrdilo, da sme tovoriti sol 
in z Dunaja je odšel domov vidno zadovoljen in ve-
sel.

Ni pa vedel, da ga že od samega začetka nekdo za-
sleduje. Ko je prišel do majhne hiše, si je mislil, da bi 
prosil za hrano in vodo in naenkrat je zagledal zasle-
dovalca. Ta mu je ponudil dom in hrano v zameno, 
ker je ubil Brdavsa. Ko se je Martin najedel, mu je po-
stalo zelo slabo. Padel je po tleh in zasledovalec je bil 
prepričan, da je umrl, saj mu je v pijačo nalil strup. 
Bil je presrečen, saj sta s prijateljem stavila, da tisti, ki 
ubije Krpana, dobi veliko mošnjo denarja.

Naslednje jutro se je zasledovalec odpravil do ce-
sarja in povedal, kaj se je zgodilo. Izmislil si je lažno 
zgodbo. Cesar ni mogel verjeti svojim ušesom. Bil je 
zelo žalosten. 

V tistem trenutku se je v majhni hiški zbudil Kr-
pan in ugotovil, kaj se mu je pripetilo. Tekel je do ce-
sarja. Ko ga je cesar zagledal, je bil zelo vesel. Krpan 
mu je pojasnil, kaj se je zares zgodilo. Zasledovalca so 
hoteli vreči v ječo, a Krpan je menil, da je dovolj, če 
mu vrne kobilico.

LITERARNE STRANI

Blaž Sekol, 5. a Klara Herga, 5. a
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Martin se je s svojo kobilico odpravil proti Vrhu 
pri Sveti Trojici. Vaščani so mu pritekli naproti in mu 
čestitali. Ponudili so mu hrano in pijačo, on pa njim 
veliko mošnjo denarja in od takrat naprej ni bilo ne 
duha ne sluha o revščini v tem kraju. 

Martin je še dalje prevažal angleško sol in ljudje so 
ga častili kot kralja.

Hana Pivljakovič, 7. b

Ocena knjige Pozabljeni zaklad

Prebral sem knjigo slovenskega pisatelja Ivana Siv-
ca z naslovom Pozabljeni zaklad. Knjiga je izšla leta 
2001 v Ljubljani. Založba knjige je Kmečki glas.

Knjiga govori o treh najboljših prijateljih, to so: 
Žvižgač, Bum in Fliper, ki ustanovijo svojo društvo 
Splošna Plovba Bistrica–Sava. Svojo društvo ustano-
vijo zaradi svojih sovražnikov, ki jih neprenehoma na-
padajo, to so Žabarji. Vse bolj čudno pa postane, ko 
na Brod pride tujec iz Francije in išče stare kuharske 
bukve.

Glavna književna oseba je Žvižgač, ki je prija-
zen, pustoloven in pogumen. Naskrivaj je zaljubljen 
v Rokerco. Je član Splošne Plovbe. Njegova najboljša 
prijatelja sta Fliper in Bum. Zelo dober odnos ima s 
Fliperjem, Bumom, Rokerco, Noro Mico in njegovo 
družino. Slab odnos pa ima s hišnikom Fonzljem, tuj-
cem oziroma gospodom Mersijem in z Žabarji. Knjiga 
se dogaja ob reki Bistrici.

Pisatelj v knjigi uporablja veliko slengovskih be-
sed, na primer profka, slovkarca ... Zasledil sem tudi 
nekaj starinskih besed, kot je beseda duri. Veliko pa je 
bilo okrasnih pridevkov, na primer železna (blagajna), 
kuharske (bukve) in tako naprej.

V knjigi je bilo veliko humorja. Meni najbolj sme-
šna dogodka sta bila, ko je ravnatelj Olio imel govor 

in je učence nagovoril tako zagnano, da so mu sline 
škropile na vse strani kot vodomet. Drug zelo smešen 
dogodek pa je bil, ko je Žvižgač rekel Bumu, da bi mo-
gel narediti izpit za vožnjo samokolnice.

Knjiga ima srečen konec, saj gospod Mersi ne 
ukrade zaklada. Ugotovijo tudi, da je gospod Mersi 
potreboval zaklad za operacijo oči, ampak to ni bilo 
potrebno, saj so se mu oči pozdravile v Sloveniji. Sre-
čen konec je bil tudi za ravnatelja Olia, saj je bil zelo 
vesel, ko je izvedel, da ne bo več hišnika Fonzlja na 
šoli, ker je dal odpoved. Žvižgač in Rokerca pa sta ura-
dno postala par poletja.

Knjigo hvalim, saj mi je bila zelo všeč. Knjiga je 
bila zanimiva, napeta in smešna in ob branju se nisem 
dolgočasil. Priporočam vam, da knjigo vzamete v roke 
in jo preberete. Verjemite mi, ne bo vam žal.

Jan Mastinšek, 8. b

Manuela Brunčič, 9. a

Dominik Petko, 9. aKatarina Šuster, 9. a
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In spet je tukaj novo leto z novimi željami, upi in 
novim zagonom. Tudi skupina Zvezdic je v novo leto 
vstopila v nekoliko drugačni preobleki. S starim letom 
se je od nas poslovila deklica, ki je odšla v Selce. Z 
novim letom pa smo dobili kar tri nove otroke, dva iz 
skupine Snežink in enega novinčka. Tako sedaj naša 
skupina šteje 12 otrok, 6 deklic in 6 dečkov z vzgo-
jiteljicama Cirilo in Mihaelo, ob četrtkih pa se nam 
pridruži še vzgojiteljica Tina. Z novim letom smo do-
bili tudi težko pričakovani sneg, katerega smo se vsi 
razveselili. Tako smo se Zvezdice ob prvi priložnosti 
odpravile ven, kjer ni manjkalo otroških vragolij in 
smeha. Podili smo se po snegu, se kepali, sankali z na-
polnjenimi vrečami sena ter delali snežake. 

 V mesecu januarju smo imeli tudi teden brez 
igrač, zato smo pospravili vse igrače. Vendar jih nismo 
pogrešali, saj se znamo igrati tudi z raznimi škatlami, 
zamaški, orehi, tulci ipd. Tako smo si napravili hišo iz 

rjuh in kartona, avtomobile iz škatel sladoleda, stolpe 
iz tulcev, po katerih spuščamo orehe, in ropotuljice iz 
plastičnih lončkov. 

 V skupini Zvezdice smo ustvarjalni otroci, ki zelo 
radi plešemo in prepevamo, še posebno, ko praznuje-
mo rojstne dneve. Takrat je za slavljence poseben dan, 
nadenemo jim krono, se posladkamo s sadno torto 
in rajamo, ob nas pa ne manjka niti sovica, ki je naša 
zvesta spremljevalka skozi vso šolsko leto. Obožuje-
mo tudi naravo, zato se ob vsaki priložnosti odpra-
vimo ven, da se naužijemo svežega zraka in spozna-
vamo okolico. Če pa nam vreme in čas dopuščata, pa 
imamo tudi razne dejavnosti na prostem. Nikoli nam 
ni dolgčas, saj poskrbimo, da je vsak dan poseben in 
nasmejan.

 Skupina Zvezdice vam v novem letu želi vse do-
bro, predvsem pa, da bi bili zdravi in se imeli radi.

Skupina Zvezdice
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Mozirje

Mozirje je kraj ob reki Savinji na nadmorski višini 
330 m. Starodavni trg leži na začetku Zgornje Savinj-
ske doline na levem bregu tod še bistre in čiste reke 
Savinje. Obkrožajo ga pogorja Golt in Dobrovlja, na 
vzhodu ga zapira soteska Savinja, na zahodu pa se od-
pira proti Gornjem Gradu in Logarski dolini.

Mozirje je prepoznavno predvsem po neokrnjeni 
naravi, miru, svežem zraku in veliko zanimivostih, 
tako naravnih, kulturnih, sakralnih ... 

Sestavljata ga dve krajevni skupnosti, to sta Rečica 
ob Savinji in Mozirje. Krajevna skupnost Mozirje ob-
sega kraje: Brezje, Dobrovlje pri Mozirju, Lepa Njiva, 
Ljubija, Loke pri Mozirju in druge. Krajevna skupnost 
Rečica ob Savinji pa Dol–Suha, Grušovlje, Homec, 
Nizka, Poljane, Rečica ob Savinji itd.

V Mozirju živi nekaj čez 4000 ljudi, njihovo števi-
lo pa v zadnjih letih narašča. Majhen del prebivalstva 
deluje v domačem kraju, kopica ljudi pa se na delo 
vozi drugam.

V občini Mozirje prevladujejo naslednje gospo-
darske panoge: trgovina, gradbeništvo, gostinstvo, tu-
rizem, kmetijstvo ter malo gospodarstvo.

Najpomembnejše turistične atrakcije v Mozirju 
so: Mozirski gaj, Krajinski park Golte, Muzejska zbir-
ka Mozirje ali Mozirjani.

Bogati so tudi s kulturno dediščino; znana je ka-
pelica sv. Valentina ter lokomotiva pred Mozirskim 
gajem.

V tem kraju je mnogo javnih zgradb: osnovna 
šola, vrtec, lekarna, knjižnica, pošta, banka in gasilsko 
društvo.

Mozirje je izhodišče za številne izlete, najbolj zna-

no je smučarsko središče Golte. Iz Mozirja pa vodi pot 
tudi do znanega slapa Rinke. Prav o Mozirju pa sta 
brata Avsenik uglasbila pesem z naslovom V Mozir-
skem gaju.

Vid Caf, 6. a

Postojna 

Postojna je kraj na Notranjskem, ki je 200 km od-
daljen od Lenarta. Mestno naselje oz. upravno središče 
leži na položnem pobočju nad dnom vzhodnega dela 
reke Pivke in pod južnim robom Postojnskih vrat, ki 
so prehod iz notranjosti Slovenije proti Primorju.

Postojne pa ne sestavlja samo mesto, ampak tudi 
manjši zaselki imenovani: Studeno, Slavina, Goriče, 
Bukovje, Liplje, Koče in drugi.

V mestu najdemo osnovne in srednje šole, uprav-
no središče s sodiščem, gostišča, trgovine oz. trgovske 
centre, župnijski cerkvi Sv. Štefana in Sv. Lazarja na 
pokopališču.

V Postojni živi 8548 prebivalcev.
Ker je v Postojni veliko gozdov je razširjeno goz-

darstvo oz. lesna industrija, prav tako pa tudi strojna 
in živilska industrija. Ena njihovih najpomembnejših 
panog je turizem, saj imajo čudovite turistične točke.

Ena njihovih največjih znamenitosti je Postojnska 
jama, ki je edina jama v Sloveniji, v kateri turiste del 
poti zapelje vlakec. V njej pa si lahko ogledamo čudo-
vite naravne oz. kraške pojave, kot so npr. kapniki. V 
Postojnski jami živi človeška ribica in drobnovratnik. 
Pozimi v času božiča pa nas v Postojnski jami navdu-
šujejo tudi žive jaslice. V bližini stoji Predjamski grad, 
o katerem so znane legende o Erazmu.

Julija Sirk, 6. a
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INTERVJU / KRIŽANKA

Intervju s skupino Triggerfinger

Triggerfinger je glasbena skupina, ki prihaja iz Bel-
gije. Sestavljajo jo naslednji člani: vokalist in kitarist 
Ruben Block, basist Paul Van Bruystegem in bobnar 
Mario Goossens. Pri nas so zasloveli predvsem s pri-
redbo pesmi I follow rivers od Lykke Li. Leta 2014 so 
imeli koncert tudi v Mariboru, v dvorani ŠTUK, kjer 
sem jih spoznal, dobil podpise na njihovo zgoščenko 
in se z njimi fotografiral. Kasneje sem jim s pomočjo 
družbenega omrežja postavil nekaj vprašanj. Z angle-
ščino pa mi je pomagala mama.

Kdaj je bila skupina Triggerfinger ustanovljena? 
Ustanovljena je bila leta 1998.

Od kod prihajate? Vsi prihajamo iz regije An-
twerp v Belgiji.

Kakšno glasbo igrate? Igramo rock and roll. 
Koliko albumov ste do sedaj izdali? Izdali smo 4 

studijske albume in 2 albuma v živo.
Kdo so vaši vzorniki? Imamo jih veliko. Od Led 

Zeppelinov in Roberta Johnsona do ZZ Top in Neila 
Younga, pa smo jih našteli samo nekaj.

Katero pesem najraje igrate? To je odvisno in se 
velikokrat spremeni. Vedno pa radi igramo pesem My 
baby' got a gun, vsak večer znova in znova.

Ali vam je kakšen koncert, dogodek še posebej 
ostal v spominu? Veliko jih je. Vsak koncert je pose-
ben na svoj način.

Vaše napovedi za glasbeno prihodnost? Glasbe-
na prihodnost? No, glasba je vedno bila in vedno bo. 
To je v človeški naravi.

Nik Diego Damiš, 4. a

Križanka o vesolju

Koliko planetov ima naša galaksija?1. 
 Kako se imenuje prostor v vesolju, v katerem so 2. 
planeti in tudi mi?
 Kateri planet je največji v naši galaksiji?3. 
 Kateri planet v naši galaksiji je pritlikav?4. 

 Kateri planet ima velikanski obroč?5. 
 Kateri planet je naš sosednji in je dlje od sonca kot 6. 
mi?
 Katera zvezda kaže proti severu?7. 
 Koliko sil je v vesolju?8. 

Žiga Šešerko in Nik Diego Damiš, 4. a



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

Filip Šinjur, 3. a Lin Oberlajt, 3. a Nina Bezjak, 3. a

Špela Gavez, 3. a Rok Belčič, 3. a Nika Vnučec Hlupić, 3. 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.

ODLOČI SE ZA SKUL PAKET
IN IMEJ VEČ OD LAJFA
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