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Obisk plesalcev PK Pingi

V petek, 21. 10. 2016, so nas obiskali trije plesalci in glavna trenerka Alenka Bohak iz Plesnega kluba 
Pingi. Eden izmed plesalcev je bil Miha Vodičar – dvakratni svetovni prvak v desetih plesih (v paru z Nadiyo 
Bychkovo, ki nas je tudi želela počastiti s svojim obiskom, a ji zaradi bolezni otroka, ima trimesečno deklico, 
žal ni uspelo). V telovadnici so naše učence, ločeno po triadah, naučili kratek ples in se jim predstavili tudi 
s svojim. Miha je obljubil, da nas zagotovo (takrat z Nadiyo) še obišče. 
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Sprejem prvošolčkov 

V sredo, 5. oktobra, smo devetošolci pripravili 
prav posebno uro za prvošolce. Začeli smo z nastopi 
drugih in tretjih razredov, ki so se nam predstavili s 
pesmicami.

Po nastopih so si naši najmlajši izbrali varuhe in 
postali del šolske skupnosti. Sprva so bili malo srame-
žljivi, a kar hitro smo se med sabo ujeli in pogovarjali 
ter igrali igre. Začeli smo z igro gluhi telefon in iz bese-
de šola je že med igro nastala fižola. Nadaljevali smo z 
igro ali je kaj trden most, ker pa nas je ura preganjala, 
igre nismo mogli dokončati, ampak smo se poslovili 
in posladkali s piškoti. Veseli smo se napotili nazaj v 
svoje razrede. 

Tina Pliberšek in Katarina Leš, 9. a

Mija Marušič zaplesala na Pika 
miga 2016

Mija Marušič od septembra 2015 pleše v Plesni 
izbi Maribor. V lanskem šolskem letu se je s skupino 
Moderni ples 2 udeležila območne plesne revije v Ma-
riboru, kjer so bili izbrani še za medobmočno revijo v 
Murski Soboti. Državna selektorica Andreja Kopač je 
skupino uvrstila med petnajst najboljših plesnih mi-
niatur in tako so se v soboto, 15. oktobra 2016, pred-
stavili na festivalu otroških plesnih Pika miga 2016. 
Miji čestitamo.

Ravnatelj

Košarka – starejši dečki zasedli
2. mesto

V petek, 21. 10. 2016, se je v Lenartu odvijalo 
medobčinsko tekmovanje v košarki za starejše dečke. 
Udeležilo se ga je šest ekip. Po veliki zmagi nad OŠ 
Jurovski Dol (40 : 59) in nato nad OŠ Benedikt (37: 2), 
so se naši fantje pomerili še z OŠ Lenart za prvo me-
sto. Le-tem so morali priznati že pričakovano premoč. 
Pa vendar so uspeli zbrati 20 točk, Lenartčani pa 60. 
Tako smo pristali na odličnem drugem mestu. Našo 
šolo so zastopali: Nejc Sekol (51 točk), Tomaž Or-
nik (22 točk), Aljaž Goznik (16 točk), Žan Rebernik 
(4 točke), Leon Jarc (2 točki) in Rene Capl. Čestitam 
fantom za dobro igro!

Petra Cvikl Marušič
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Mojca je padla

Mojca si je obula nove rolarje. Na glavo si je nadela 
rumeno čelado, ampak pozabila je na ščitnike. Začela 
se je rolati. Peljala se je mimo njenega prijatelja Timo-
teja. Timotej jo je poklical. Mojca se je prestrašila in 
je padla. Timotej je poklical njeno mamo. Mama jo je 
odpeljala k zdravniku.

Maja Daks, 2. a

Čarobni rak

Nekoč je pred davnimi časi živel rak. Ta rak je bil 
največji rak v celem morju. Priklical si ga tako, da si 
rekel abrakadabra in rak se je prikazal iz ogromnega 
morja.

Nekega dne je rak šel na kopno. Videl je grad in 
videl je princeso. Odšel je v morje in vsem rakom po-
vedal o princesi. Še tistega dne se je princesa šla kopat. 
Rak se je skril. Čez sedem dni je rak spet videl prin-
ceso. Rekel ji je, naj mu da poljub. Princesa mu je dala 
poljub. V tistem trenutku je rak postal lep princ. 

Princesa se je poročila s princem in srečno sta ži-
vela do konca svojih dni. 

Maks Šešerko, 3. a

Ko bom velik bom ...

Ko bom velik, bom kmet, saj imam rad živali in ve-
lika vozila. Zaposlen bom na svoji kmetiji. Delal bom 
s traktorji, bagrom, nakladalko, lopato, vilami in dru-
gim orodjem. Najprej bom moral zaključiti srednjo 
kmetijsko šolo. Imel bom več različnih vrst živali.

Alen Sužnik, 3. b

Ko bom velika bom ...

Čeprav sem majhna, si želim biti kmetica. Pridno 
se bom učila, da bom uspešno končala osnovno in 
srednjo kmetijsko šolo. V mojem hlevu bodo domo-
vali konji in krave. Zunaj bom uredila dva pašnika. 

Pašnik za konje bo imel leseno ograjo. Pašnik za krave 
pa bo imel napeljano žico. Imeli bodo tudi posodo z 
vodo in senom. Kadar bo slabo vreme, bodo v hlevu, 
kjer jih bom s pomočjo računalnika krmila in čistila. 
Želim si čimprej odrasti ter kupiti krave ter konje. 

Neja Ornik, 3. b

Ko bom velika, bom učiteljica 
jahanja

Šolala se bom v najboljši šoli v Lipici. Pri svojem 
delu bom uporabljala konja in mu nadela naslednje 
stvari: uzdo, podsedelnico, sedlo. Dali ga bomo pod-
kovati. Konju je potrebno zjutraj in zvečer narediti 
nego. Konj mora imeti vedno čist hlev. Boks, v kate-
rem biva, mora imeti nastlan s senom, imeti mora či-
sto vodo ter oves. Ko bom imela opravljen izpit, bom 
lahko poučevala otroke. 

Tineja Rupnik, 3. b

Narobe zgodba

Dedek: »Nekoč je živela Mojca Pokrajculja. Mojca 
je nekega dne med pometanjem našla gumb.«

Vnuk: »Našla je krajcar in ne gumb.«
Dedek: »Imaš prav.«
Dedek: »Mojca si je za ta krajcarček kupila ve-

dro.«
Vnuk: »Kupila si je piskerček, ki je bil njen dom.«
Dedek: »V njem je v miru zaspala, naenkrat jo je 

zbudilo javkanje risa.«
Vnuk: »Vse si zašuštral, slišala je lisico in ne 

risa.«
Dedek: »Mojca jo je vprašala, kaj je po poklicu in 

rekla je, da je kuharica.«
Vnuk: »Rekla je, da je šivilja.«
Dedek: »Komaj sta se obrnili, je potrkal ptič, ki je 

bil po poklicu usnjar.«
Vnuk: »Potrkal je volk, ki je bil po poklicu me-

sar.«

LITERARNE STRANI

Maks Šešerko, 3. a Vito Egghart, 2. b



stran 5

28. oktober 2016

Dedek: »Mojca ga je spustila noter.«
Dedek: »Vso noč ni bilo miru, kajti na vrata je po-

trkal veveriček, ki je bil po poklicu ribič.«
Vnuk: »Ne, bil je zajec, ki je bil po poklicu kro-

jač.«
Dedek: »Potem je potrkal bik, ki je bil po poklicu 

zdravnik.«
Vnuk: »Dedek, že desetkrat sem te popravil, zdaj 

bi že moral vedeti pravljico.«
Dedek: »Bom si jo skušal zapomniti.«
Dedek: »Potrkal je jazbec, ki je bil po poklicu zo-

bozdravnik.«
Vnuk: »Ne, potrkal je srnjak, ki je bil drvar.«
Dedek: »Sredi noči je lisica zastokala, da jo boli 

grlo. Mojca Pokrajculja ji je rekla, naj si skuha čaj, 
toda lisica je šla naskrivaj jest sladoled.«

Vnuk: »Šla je jest med in ne sladoled.«
Dedek: »Zjutraj so gledali, kdo bi naredil kaj ta-

kega?«
Dedek: »Lisica je imela med na brčicah in ker je 

bila zvita, je ostanek medu dala na zajčkove brčice.«
Dedek: »Ko so se zbudile živali, so videle zajčkove 

brke, vsi so se zapodili za zajčkom in zajček je tekel 
tako hitro, da so se mu prednje tačke polomile, zato 
ima še danes zadnji par tačk daljši od prednjega.«

Luka Poš Šuman, 4. a

Max Novak: Misija 2

Max je prišel domov iz šole in zagledal, da skrivne-
ga računalnika ni bilo na svojem mestu. Zato je hitro 
obvestil starše. Starša nista nič videla o tem. Zgleda-
lo je tako. Max je prišel v kuhinjo. Mama Simonca je 
kuhala kosilo, oče Aleš je že nestrpno čakal na kosilo. 
Ker Maxu starša nista verjela, se je sam odpravil na 
lov za nepridipravom iz računalniških iger.

Max je že bil v svetu iger in medtem že našel lopo-
va, ki ga je iskal.

(Nadaljevanje naslednjič.)
Enej Kramberger, 4. a

Dekliški tir

Sestra včasih skaklja
in potiho klepeta.
Sestra je kot velik zmaj,
po hiši dela direndaj.

V hiši najglasnejša je,
sestra res naporna je.
Pred ogledalom dolgo preživi,
nato pa hiti, da se vse kadi.

Soseda kliče policijo,
medtem pa pije kapučino.

Ema Kovač, 5. a

Dekliški tir

Sestra je nekaj,
kar vsak si želi,
a jo malokdo dobi.

Vezalke zavezat je bilo težko,
a velika sestra, ti pokaže, da je to lahko.

Če sestra je velika,
ti tudi vedno nekaj sika:
»Odnesi smeti,
saj na vrsti si ti!«

Starejša sestra včasih ti teži,
da sobo pospraviš ji ti.

Kljub prepirom, je sestro imeti lepo,
saj jo ima malokdo.

Jaz sestro imam 
in za nič na svetu je ne dam!

Lana Hubernik, 5. a

LITERARNE STRANI

Rebeka Patekar, 5. a Nika Zajšek, 9. a



28. oktober 2016

stran 6

Pogumni strah

Oh, kaj naj naredim?
Saj ponoči nič ne spim.
Prav nikoli nikogar doma ni, 
moj pogum v strahu živi.

Grmi in bliska v trdni temi,
povsod slišim odmeve: »Daj jo, ujemi!«
Grozne sence predstavljajo mi nočno moro,
povsod kamor pogledam, vidim strašne stvore.

Hitro za tem se nekaj po moji nogi sprehaja,
ki zeloooooo strašen vonj oddaja.
Res več ne vem, kaj naj naredim,
zato zakričim in strah prebudim.

Larisa Roškar, 7. a

Torbica 

Zadnje tedne kar precej časa preživim na treningih 
baleta. Iz majhne dvorane v Lenartu, smo se preselili 
na veliki oder narodnega gledališča v Mariboru. Tre-
ningi so postali naporni. Pripravljamo se na baletno 
produkcijo. Baletna produkcija je nastop, na katerega 
se pripravljamo celo leto. S plesom, kateri traja le tri 
minute, se predstavimo na velikem odru. Naši baletni 
pedagogi so zelo strogi. V teh treh minutah moramo 
pokazati perfekcijo, kot rečejo večkrat. In resnično 
smo že precej utrujene, čeprav se nastopa zelo vese-
limo. 

Kot že velikokrat sem v soboto sedela v parterju 
velike dvorane in nekoliko žalostna čakala na vajo. 
Prisedla je starejša gospa. Nagovorila me je v meša-
nici ruskega in slovenskega jezika. Tak jezik slišim le 
v zaoderju dvorane, ko čakamo na nastop. Pohvalila 
je mojo obleko in frizuro. Ker nisem vedela, kaj naj ji 
rečem, sem jaz pohvalila njeno torbico. In pogovor je 
stekel. Gospa Galina, kot se je predstavila, je kar zače-
la pripovedovati. Nekoč je bila velika baletka. Šolala se 
je na najboljši ruski šoli baleta. Plesala je na največjih 
odrih po svetu. Danes to znanje deli pri nas kot bale-

tni pedagog. Svoje spomine pa prav zdaj deli z menoj. 
In da se vrnem na torbico. Kako čarobna zgodba. Do 
torbice je prišla pred dvajsetimi leti. Misli, da je bilo 
nekje v Italiji, saj na njej piše MILANO. Po baletni 
predstavi Fantom iz opere jo je našla v omari garde-
robe. V njej je našla le listič, na katerem je pisalo: »La 
mia stella.« Od takrat jo nosi s seboj, že dvajset let, v 
prepričanju, da ji jo je prinesel fantom iz opere. 

Takrat pa so me poklicali na oder. Bil je čas za našo 
vajo. Na hitro sem se poslovila. Ona pa je kar izginila. 
Komaj sem čakala, da pridem domov in si prevedem, 
kar je pisalo na tistem lističu. Pomenilo je moja zvez-
da. Kako lepo, sem pomislila. Kot v pravljici. Kot v 
operi ali baletni predstavi. 

Žana Žabčič, 8. b

LITERARNE STRANI

Lana Hubernik, 5. a Iva Šuman, 8. b

Kaja Hubernik, 8. b

Nik Belčić, 9. b
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Intervju s karateistko Saro Rojs

Kdaj in zakaj si se začela ukvarjati s karatejem?
V vrtcu, pri petih letih, sem začela obiskovati balet. 

Ko sem hodila v prvi razred, so bili na sporedu filmi 
o Karete Kidu, ki so me povsem prevzeli in navdušili. 
Zato sem se v drugem razredu vpisala na karate pri 
WKSA Duplek, zveza Slovenije. Nekaj časa sem tre-
nirala balet in karate, a je bilo prenaporno, zato sem 
se odločila, da bom trenirala samo karate in še danes 
sem ponosna na svojo odločitev.

Kolikokrat na teden imaš treninge in kako po-
tekajo?

Treninge imam trikrat tedensko. V torek in četrtek 
v telovadnici OŠ Korena, ob petkih pa v telovadnici 
OŠ Dvorjane, kjer so treningi še posebej naporni, saj 
so samo za tekmovalce. Pri vseh treningih se vedno 
najprej razgibamo z vajami za moč in koncentracijo, 
nato sledijo karate-borba z namišljenim nasprotni-
kom ali karate team-skupinski karate. Včasih vadimo 
tudi v dvojicah. Velikokrat pa me učitelj prosi za po-
moč pri učenju mlajših in nižjih pasov.

Kdaj si se začela udeleževati tekmovanj? Koliko 
na leto se jih udeležiš in kje? 

Sedaj sem nosilka modrega pasu – 5KYU, tekmo-
vati pa sem začela že pri belem, kakor hitro sem se 
naučila prvo kato. Ko sem dobila tretji – rumeni pas, 
pa še v športnih borbah. Na leto se udeležim od 5 do 
10 tekmovanj. Največ tekmovanj poteka po Sloveniji, 
nekaj pa tudi v Srbiji, Italiji, Romuniji ...

Tvoji največji uspehi in cilji?
Moji največji uspehi po Sloveniji so:

trikrat državna prvakinja v katah posamezno,  ✴
enkrat državna prvakinja v borbah posame- ✴
zno, 
dvakrat na državnem prvenstvu druga v špor- ✴
tnih borbah,
imam tudi veliko zlatih medalj iz regije. ✴

Uspehi v tujini:
3. mesto na evropskem prvenstvu v Romuniji  ✴
iz športnih borb, 
7. mesto na svetovnem prvenstvu v Mariboru,  ✴
5. mesto v katah v Italiji,  ✴
4. mesto v katah v Srbiji. ✴

Letos se mi je uresničila velika želja, saj je karate 
postal olimpijski šport in bo leta 2020 prvič sodeloval 
na olimpijadi v Tokyu. Moj cilj je v Tokyu kot sloven-
ska reprezentantka zastopati Slovenijo.

Kdo je tvoj vzornik? 
Moj vzornik je moj učitelj Matej Verbošt, ki ga 

zelo cenim in spoštujem, prav tako me navdušuje Fe-
derica Caretta iz Italije, večkratna svetovna prvakinja 
v karateju. 

S katerimi športi se še rada ukvarjaš?
Zelo rada plavam, plešem in smučam.

Kaj pa najraje počneš ko ne »športaš«?
Rada se družim s prijateljicami, zelo rada pojem 

in obiskujem tudi PGD Selce (prostovoljno gasilsko 
društvo).

Petra Cvikl Marušič

INTERVJU

Lara Šrimpf, 5. a
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ZANIMALO NAS JE

Japonsko ime za njihovo državo je Nippon ali Ni-
hon, kar pomeni vzhajajoče sonce in ponazarja njeno 
lego na skrajnem vzhodu prostrane Azijske celine. 
Ima štiri velike otoke: Honšu, Kiušu, Hokaido in Ši-
koku ter na tisoče majhnih otočkov. Japonska ne meji 
na nobeno državo, saj predstavlja velik otok obdan z 
morjem. Na vzhodu meji s Tihim oceanom, na jugu 
s Kitajskim morjem, na zahodu z Japonskim morjem 
ter na severu z Ohotskim morjem. 

Japonska leži na kraju, kjer se stikata dve tekton-
ski plošči, zato je tam veliko potresov, ki so velikokrat 
katastrofalni. Tudi vulkanov ne manjka. Skoraj tri če-
trtine dežele je gorate in pokrite z gozdovi. Površina 
Japonske znaša 377.819 km2. Najvišji vrh Japonske je 
Fudžijama, njihova denarna enota je jen. Kimi Ga Yo 
je državna himna Japonske. Njihova zastava simboli-
zira izvor sonca ali sončev disk. Japonščina je uradni 
in državni jezik.

Prestolnica Japonske je Tokio s 14 milijoni prebi-
valcev. Vseh prebivalcev pa je okrog 127 milijonov.

Japonska je zelo gosto naseljena država, kar polo-
vica prebivalcev živi na večjem otoku Honšuju med 
Tokiem in Osako. Prebivalstvo je v zadnjih letih zelo 
hitro naraščalo. Po narodni pripadnosti je ljudstvo 
zelo homogeno, saj je 99 % Japoncev, le 1 % je dru-
ge narodnosti. Na skrajnem severu otoka živi pleme 
Ainu, za katere menijo, da so staroselci Japonske.

Državna vera sta šintoizem in budizem, vendar 
prevladuje šintoizem. Budisti verujejo v Budo, šinto-
isti pa v Kami.

Japonsko podnebje je raznoliko. Na jugu je vlažno 
monsunsko z dvema deževnima obdobjema, na seve-
ru pa je podnebje zmerno toplo z obilnimi snežnimi 
padavinami.

Japonska sodi med najrazvitejše države na svetu. 
Ima nekaj večjih podjetij, kot so: Nikon, Panasonic, 
Bridgestone, Yamaha, Honda, Nintendo, Canon, Nis-
san, Mitsubishi ...

Ena izmed pomembnih japonskih panog je kme-
tijstvo. Najpomembnejši kmetijski pridelek je riž. 
Kmetje pridelujejo tudi žito, čaj, tobak in sladkorno 

peso. Na Hokaidu je središče živinoreje in mlekarske 
industrije. Posebnost živinorejske farme v Kobeju je, 
da hranijo govedo s pivom in jo vsak dan masirajo, 
da dobijo posebno nežno meso, ki je zelo cenjeno in 
zelo drago.

Ukvarjajo se tudi z ribolovom, gojitvijo gosenic 
sviloprejk za svilo in s turizmom. 

Njihovo naravno rastje je bambus, japonska če-
šnja, japonski javor, japonske cedre in japonska ku-
tina, značilno kulturno rastje pa je tobak, riž, čaj, žito 
in murva.

Ena najbolj tipičnih japonskih hladnih jedi je suši 
in so nekakšni japonski sendviči. Poznajo veliko vrst 
sušijev. V vseh je okisan riž, zelenjeva in večinoma 
tudi surova riba. Najbolj poznana vrsta je suši maki.

Tradicionalna pijača je čaj. Najbolj poznani čaj je 
zeleni čaj Matcha. Čaj ima grenak priokus ter gosto 
teksturo (kakor špinača). Čaj je postal japonska ljud-
ska pijača šele v 16. stol., prej so ga pili le na cesarskem 
dvoru in v palačah bogatih samurajev. Za preproste 
ljudi je bil predrag. Ves obred pitja čaja se odvija v 
mirnem in posebej za to pripravljenem okolju in lah-
ko traja več ur. Kdor hoče obvladati ta zapletena pra-
vila, se mora izobraževati več let.

Sake je japonsko riževo žganje. Pijejo ga iz posebej 
za to narejenih keramičnih skodelic. 

Ena izmed naravnih znamenitosti so japonski vr-
tovi. Njihova vrtna umetnost ima zelo dolgo tradicijo. 
Pravljično lepe vrtove so vrtnarji ustvarjali že od 6. 
stoletja dalje. Pogosti so bonsai (drevesa na pladnju, ki 
jih leta in leta skrbno obrezujejo in privezujejo).

Japonci imajo naravne vulkanske kopalne kadi z 
vrelci vroče vode imenovana osen. Občudovanja vre-
dne so tudi japonske palače. V njih so živeli cesarji in 
podaniki. 

Znameniti Japonci so: Akira Kurosava, znan film-
ski režiser, producent, pisatelj in scenarist. Poet Mat-
suo Basho in pisatelj Haruki Murakami.

Dora Egghart, 7. a

Tokio z goro Fudžijama v ozadju
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Japonska
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»Jeseni bo treba v vrtec,« so rekli in res smo že tu. 
Smo najmlajša skupina otrok, in sicer Snežinke, ki 
obiskujemo vrtec, nekateri smo to jesen prvič v vrtcu. 
V skupini je 14 otrok ter vzgojiteljici Tanja in Simo-
na. 

In kaj v vrtcu radi počnemo? Prav vse. Radi opa-
zujemo nove stvari, plešemo, pojemo, telovadimo, 
raziskujemo, ustvarjamo in igramo. V mesecu okto-
bru, ob tednu otroka, smo dobili tudi prve obiske, saj 

so nas obiskali razni gostje: Julijana kot tetka jesen, 
gasilci iz PGD Voličina in pravljičarka Aleksandra. 
Privoščili smo si tudi kostanjev piknik na Poleni, kjer 
smo se poveselili skupaj s starši.

Pri nas je jeseni lepo, ko lahko pokukamo tudi v 
kakšno bučo in ustvarjamo kot pravi likovni mojstri, 
tako kot narava, ki spretno meša barve listja.

Do prihodnjič vas lepo pozdravljamo – boste vi-
deli, kako bomo zrastli.

NAŠI NAJMLAJŠI

Vesela jesen pri Snežinkah

Snežinke s Tanjo in Simono
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Hokej na ledu

Hokej na ledu je moštveni zimski šport. 
Prostor, na katerem se odvija hokejska tekma, je 

zaprto drsališče. To je umetno zaledenela površina, 
katere največje dovoljene mere so 61 x 30 metrov, 
najmanjše pa 56 x 26 metrov. Drsališče mora imeti 
oglišča zaobljena v loku. Drsališče je razdeljeno na tri 
enake tretjine. Del drsališča, kjer se moštvo brani, se 
imenuje obrabna cona, srednji del je nevtralna cona in 
del, kjer napadajo, napadalna cona. Sredina igrišča je 
zaznamovana z rdečo črto in deli igrišče na dva enaka 
dela ter je vzporedna vratarjevima črtama. Na igrišču 
je zaznamovanih pet krogov. To so mesta, od koder 
mečejo v igro plošček oz. pak. 

Pak lahko potuje s hitrostjo več kot 180 km/h, zato 
je igrišče ograjeno s plastično ali leseno ograjo. 

Hokejsko moštvo sestavlja 17 igralcev, od katerih 
na ledu igra le 6 igralcev. To so vratar, desni in levi 
branilec, srednji napadalec in desno ter levo krilo. Vsi 
igralci imajo na hrbtu številke velike 25 cm. Med igro 
lahko trener igralce zamenja.

Hokeja na ledu ne moremo igrati brez paka in pa-
lice. Pak je posebna ploščica narejena iz gume. Palice 
igralcev morajo biti lesene ali iz plastike ali aluminija. 
Palice so dolge do 2 m in ne smejo imeti nobenih štr-
lečih delov, držalo mora biti ravno ter robovi zaoblje-
ni. Vratar ima posebno palico, ki mora ustrezati ena-
kim predpisom glede materialov in trakov, dimenzije 
pa so posebej predpisane. 

Igralska in vratarska oprema je sestavljena iz pali-
ce, drsalk, zaščitne opreme in dresov. Navaden igralec 
ima obute drsalke, oblečene ima hlače in rokavice ter 
opremljen je s čelado, nožnimi ščitniki, nakomolčni-
ki, naprstnikom in ščiti za prsi. Vratar mora nositi še 
dodatno opremo; odbijalko, banšine in lovilko. 

Igra hokeja na ledu potek tako, da se pred začet-
kom igre igralci ogrejejo in pripravijo na igro. Igra 
se začne v krogu na sredini igrišča. Tekma se igra 3 
x 20 minut, z dvema odmoroma. Moštvo, ki zadene 
več golov, zmaga. Če se igra konča s nedoločenim iz-
idom, se igrajo 5 min podaljški. Če še v podaljških 
ni doseženega zadetka, se izvajajo kazenski streli. Pri 
kazenskem strelu gre eden izmed igralcev sam proti 
vratarju.

Velikokrat se tudi na tekmi zgodijo pretepi, pri ka-
terem si lahko kaznovan s 2 ali 5 min izločitvijo. Prav 
tako je prepovedan dolgi strel in položaj, kjer igralec 
moštva, ki napada, ne sme priti v napadalno tretjino 
pred pakom. Temu položaju se reče prepovedan polo-
žaj. V igri hokejisti ne smejo ugovarjati sodniku, dru-
gače so kaznovani s kaznijo.

Igro vodijo sodniki. Vsi glavni in linijski sodni-
ki morajo biti oblečeni v črne hlače in uradni jopič z 
navpičnimi črnimi in belimi črtami. Glavni sodnik pa 
mora še nositi na rokavu rdeče rokavčke. 

Prekrški se kaznujejo z različnimi kaznimi. To so 
male kazni, velike, disciplinske, kazni igre in kazni s 
kazenskim strelom.

Dora Egghart, 7. a

Hrana je vir energije

Vsi vemo, da brez hrane ne zdržimo niti 2 tedna, 
brez vode niti 2 dneva. Zato moramo spoštovati vodo 
in hrano, saj sta med najosnovnejšimi potrebami. 
Vsaka hrana, ki jo zaužijemo na dan, nam da energijo, 
vitamine, sladkor in seveda maščobe. 

Telo se vsak dan giblje. Utrujenost in izčrpanost 
pogosto spremljata športnike, zato skrbno načrtujejo 
hrano. Največ energije vsebujejo ogljikovi hidrati.

Lucija Mesarec, 6. a
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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

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
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Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

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

tel.: 02 729 15 60
fax: 02 729 15 71

GSM: 041 722 024
www.lipa-lenart.si

ptz-lipa.lenart@siol.net

Kraigherjeva ulica 19 b
2230 Lenart

Izvajanje gradbenih, inštalacijskih
in zaključnih del v gradbeništvu,

trgovina na debelo

MESO IN MESNI IZDELKI

Stevan Babič
d.o.o.



Galerija

Ambrož Vugrinec, 6. a Larisa Roškar, 7. a Saša Tkalec, 8. b

Nejc Letonja, 7. a Iva Šuman, 8. b Klara Herga, 6. a

Osnovna šola Voličina ima v začetku šolskega leta v šolo vpisanih 242 učencev v 13 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Organizirane 
imamo 4 skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 68 ur na teden. Vrtec je v začetku septembra obiskovalo 87 otrok, ki so razporejeni v 5 
skupin. Vsi učenci šole imajo na urniku vsaj 2 uri tujega jezika angleščine tedensko. V tem šolskem letu se v vseh slovenskih osnovnih šolah zaklju-
čuje uvajanje neobveznih izbirnih predmetov. Že ime samo pove, da starši učence lahko prijavite k tem predmetom ali pa ne. Neobvezne izbirne 
predmete so v tem šolskem letu lahko izbrali vsi učenci razen učencev 2. in 3. razreda, kjer se neobvezni izbirni predmeti ne izvajajo. V 1. razredu se 
izvaja neobvezni izbirni predmet angleščina. Veseli smo, da ste se ponovno vsi starši 1. razreda odločili, da otroke prijavite k neobveznemu izbirnemu 
predmetu. Učenci od 4. do 9. razreda se lahko učijo 2. tuji jezik nemščina kot neobvezni izbirni predmet. Zaradi premajhnega števila prijavljenih 
učencev se v 7. razredu izvaja obvezni predmet tuji jezik nemščina. Od vseh 157 učencev v II. in III. VIO se kar 113 ali skoraj 72 % uči dve uri nemšči-
ne na teden kot neobvezen ali obvezen izbirni predmet. S ponosom smo že večkrat 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. Prav tako ima v šolski knjižnici 
pestro izbiro knjig. Za darovana sredstva se vsem najlepše zahvaljujemo. Strokovni delavci šole in vrtca se bomo še naprej trudili, da bodo dejavnosti 
in pouk potekali kakovostno. Spoštovani starši, tudi v šolskem letu si želimo dobro sodelovati z vami in se veseliti uspehov in napredka vaših otrok. 
Trudili se bomo, da se bodo vaši otroci in učenci v vrtcu ter šoli dobro počutili in da bodo uspešni. Ravnatelj mag. Anton Goznik. Pri ustvarjanju 
glasila sodelujemo: Katarina Leš, Jan Mastinšek, Tamara Kurnik, Tina Pliberšek, Iva Šuman, Dora Egghart, Julija Sirk, mentorica in lektorica: Kse-
nija 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 spon-
zorji, ustanoviteljica šole - Občina Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

trgovine
02 22 843 00 |  www.plinarna-maribor.si


