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Nastja Krajnc in Karin Petko – zlati maturantki

V petek, 4. novembra 2016, je bila v Domu kulture Lenart proslava ob občinskem prazniku Občine 
Lenart. Na prireditvi je župan mag. Janez Kramberger podeljeval razna priznanja. Prisotni obiskovalci iz 
Voličine smo bili zelo veseli, da sta priznanja prejeli bivši učenki OŠ Voličina Nastja Krajnc iz Spodnje Vo-
ličine – zlata maturantka Biotehnične šole Maribor in Karin Petko iz Zavrha – zlata maturantka Škofijske 
gimnazije Martina Slomška Maribor. Učitelji OŠ Voličina smo ponosni, zato vama iskreno čestitamo in 
želimo uspešen študij.
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Učiteljici Mojca Vogrin Pivljakovič in Zdenka 
Ekselenski ter ravnatelj Anton Goznik smo se v maju 
2016 udeležili seminarja z naslovom Razumem, kako 
EU deluje. O izvedbi seminarja v Mariboru nas je 
obvestil bivši učenec OŠ Voličina Klemen Mesarec. 
Seminar je organizirala pisarna Evropskega parla-
menta v Ljubljani oz. njen vodja Klemen Žumer. Ob 
zaključku seminarja nas je g. Klemen Žumer seznanil, 
da bomo udeleženci seminarja povabljeni, da se ude-
ležimo jesenske ekskurzije pedagoških delavcev na 
sedež Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Ekskur-
zija je bila izvedena od 23. 10. 2016 do 25. 10. 2016. 
Po 12-urnem potovanju smo prispeli v Strasbourg. 
Strasbourg je največje mesto in glavno mesto fran-
coske regije Alzacije. Mesto leži v severovzhodnem 
delu Francije, na levem bregu reke Ren, tik ob nem-
ško-francoski meji. Mesto slovi tudi po prekrasni got-
ski stolnici Notre-Dame in srednjeveški četrti Petite 
France. Danes je Strasbourg simbol miru med Fran-
cijo in Nemčijo ter hkrati simbol združene Evrope, 
saj je tu od leta 1952 sedež Evropskega parlamenta, 
od leta 1947 Sveta Evrope in Evropskega sodišča za 
človekove pravice. 

Udeleženci ekskurzije smo si najprej ogledali Svet 
Evrope, ki je regionalna organizacija in deluje pred-
vsem kot opazovalno telo pri opozarjanju na kršitve 
človekovih pravic v svojih članicah (47 držav) in drža-

vah tretjega sveta. 
Nato smo obiskali Sodišče za človekove pravice, 

kjer nas je pozdravil in predstavil delo sodišča in svoje 
delo sodnik iz Slovenije, dr. Marko Bošnjak. Povedal 
je, da je le okrog 5 % vseh tožb, ki jih prejme sodišče, 
uspešnih za vlagatelje. 

Sledil je obisk Evropskega parlamenta, ki je ena 
izmed institucij Evropske unije. Evropske volitve so 
vsakih 5 let, na njih izvolimo 751 evropskih poslank 
in poslancev. Parlament razpravlja skupaj s Svetom 
EU, na predlog Komisije sprejema zakonodajo (ured-
be, direktive, sklepe) ter evropski proračun. Prav tako 
izvaja demokratični nadzor nad vsemi institucija-
mi EU, zlasti nad Evropsko komisijo. Pristojen je za 
odobritev ali zavrnitev imenovanja komisarjev in ima 
pravico izreči nezaupnico Komisiji kot celoti. Varuje 
človekove pravice, sprejema resolucije, s katerimi po-
ziva k ukrepanju na tem področju ter podeljuje nagra-
do Saharov za svobodo misli.

V Evropskem parlamentu so nas sprejeli Franc Bo-
govič, Alojz Peterle, Patricija Šulin in Romana Tomc. 
Razložili so nam, v katerih poslanskih skupinah delu-
jejo, in odgovarjali na naša vprašanja. Po klepetu s slo-
venskimi poslanci smo ob 17.00 prisostvovali začetku 
plenarnega zasedanja. Poslanke in poslanci v Evrop-
skem parlamentu ne sedijo po nacionalni pripadnosti, 
temveč po svojih političnih prepričanjih oz. političnih 

Ekskurzija v Strasbourg z ogledom evropskih institucij

Svet Evrope Evropski parlament

Maison des TanneursSodišče za človekove pravice
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skupinah. Na večerji v ponedeljek zvečer nas je prišla 
pozdravit in malo poklepetat z nami še poslanka Ta-
nja Fajon. 

Udeleženci ekskurzije smo obiskali znamenitosti 
mesta in videli veliko zanimivosti. Z obiskom po-
membnih institucij, ki so zelo varovane, pa začutili, 
kako Evropska zveza deluje. Iz razgovorov je bilo raz-
brati, da si vsi prizadevajo za mir v Evropi in v svetu. 
Zelo pozitivno smo bili presenečeni, da smo Slovenci 
enakopravni v družini evropskih narodov. V Evrop-
skem parlamentu poslanci iz Slovenije govorijo slo-
vensko. Slovenski jezik je eden izmed 24-ih uradnih 
jezikov Evropske unije. Vse, kar so poslanci iz različ-
nih držav članic povedali v uvodu plenarnega zaseda-
nja, kateremu smo prisostvovali, smo lahko poslušali 
prevedeno v slovenski jezik. V bivši zvezi držav na 
Balkanu z glavnim mestom Beograd temu še zdaleč 
ni bilo tako.

Mojca Vogrin Pivljakovič,
Zdenka Ekselenski in Anton Goznik

Noč branja 

V petek, 21. 10. 2016, smo se nekateri učenci zbra-
li zvečer pred šolo, čakali smo namreč na letošnjo Noč 
branja. Ko smo se zbrali, smo se odpravili v knjižnico 
in se pripravili. Letos smo se ukvarjali s knjigo Mali 
princ. Skupaj smo prebrali knjigo in si ogledali ani-
mirani film. Glavni knjižni junak se nam je zelo pri-
ljubil in z zanimanjem smo ga spremljali na njegovih 
pustolovščinah. V animiranem filmu smo spoznali 

realnost, v kateri ni nihče otrok in se vsi ukvarjajo s 
šolanjem in službo. Takšen svet nam ni bil všeč, saj 
nihče ni poznal prostega časa in zabave. Po filmu smo 
brali knjige, kaj prigriznili in tisti, zelo utrujeni, so se 
odpravili spat. Naslednje jutro smo v šoli še pozajtr-
kovali in se odpravili domov. 

Katarina Leš in Tina Pliberšek, 9. a 

Božično-novoletne delavnice
 

V ponedeljek, 14. 11. 2016, je na šoli potekal teh-
niški dan. Učenci smo bili razdeljeni v različne delav-
nice, v katerih smo izdelovali različne božične okra-
ske in adventne venčke. Učenci smo se pri delu zelo 
zabavali in želimo si še več takšnih dni.

Jan Mastinšek, 9. b

AKTUALNO
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Kostanjev piknik

Z očetom in sestrico smo se odpeljali na Ptujsko 
Goro, kjer raste polno kostanjev. Nabrali smo debele 
in drobne kostanje. Ko smo prišli domov, smo se igra-
li igrice. Potem smo zakurili ogenj in spekli kostanje. 
Bili so zelo dobri. Imeli smo se lepo.

Elen Serdinšek, 2. a

Kostanjev piknik

Včeraj sem šel po kostanje. Z mano so šli oče, 
mama in Neža. Ko smo nabrali kostanje, smo še našli 
jurčka. Doma je oče pripravil drva. Medtem ko je on 
pekel kostanje, sem jaz igral nogomet. Ko so bili ko-
stanji pečeni, smo poklicali še sosede. Pojedli smo vse 
kostanje in oče je spekel nove. Od lupljenja smo imeli 
črne roke. Sosedje so odšli domov. Tudi jaz sem odšel 
v hišo, saj se je začel na televiziji nogomet.

Aljaž Fras, 2. a

Noč čarovnic

Bližala se je noč čarovnic. Izrezali smo bučo. V 
bučo smo dali svetilko. Postavili smo jo na steber. Sve-
tilka je svetila celo noč. Odpravili smo se k sosedom. 
Tam smo se igrali z mojo metlo. Bila sem čarovnica. 
Moja sestra je bila Elsa. Imela sem se zelo lepo.

Maja Daks, 2. a

V bolnišnici

V sredo sem s sestro in očetom odšla v Ljubljano v 
bolnišnico. Tam so mi v roko dali metuljčka, iz katere-
ga so mi vzeli kri. Zdravnica mi je vzela šest epruvetk 
krvi. V bolniški sobi sem spoznala tudi fanta Enirja in 
punčko Iris. 

Ko sem bila konec, sem tam dobila tudi kosilo. Po-
tem smo odšli domov.

Lana Brus, 2. b

Deževen dan

Bila je sobota. Dolgo sem poležaval, dokler me 
mama ni poklicala k zajtrku. Pojedel sem zajtrk in šel 
v svojo sobo. Bil mi je dolgčas. Prebiral sem knjige, se 
igral, a nič mi ni bilo zanimivo. Pozvonilo je pri vra-
tih. Slišal sem znane glasove. Bil je moj bratranec in 
sestrične. Zelo sem se jih razveselil. Vsi so imeli obute 
škornje in ogrnjene dežne plašče. Tudi jaz sem se to-
plo oblekel, obul škornje in ogrnil dežni plašč. Šli smo 
na sprehod. Skakali smo po lužah, se lovili in igrali. 
Premočeni smo odšli domov, kjer nas je čakala mama 
s toplim kosilom.

Anže Majer, 2. b 

Pri babici in dedku

Komaj sem čakal, da se odpravim k babici in ded-
ku. Popoldan sem pripravil stvari. Odpeljali smo se 
z avtom. Ko sem prispel k dedku in babici, sem po-
spravil prtljago. Jedel sem riž in solato. Malo sem po-
čival. Igrali smo štiri v vrsto. Šli smo tudi na sprehod. 
Popoldan smo pili čaj. Zvečer smo gledali televizijo. 
Naslednji dan sem odšel domov.

Jan Čuček, 2. a

Dan mrtvih

Prvi november je dan spomina na mrtve. Spomni-
mo se vseh umrlih sorodnikov in prijateljev. V tem 
času vsi hodimo na pokopališče, krasimo grobove s 
cvetjem in prižigamo sveče. Z družino sem odšla na 
grob moje babice. Nesla sem šopek rož in prižgala 
svečko. Ob grobu smo se pogovarjali o babici, na kate-
ro imam lepe spomine in sem jo imela zelo rada. Nato 
smo odšli domov. Zvečer sem pogledala pokopališče, 
bilo je vse osvetljeno in lepo. Vendar moramo paziti, 
da ne prižigamo preveč sveč, saj s tem onesnažujemo 
naravo.

Maja Balaj, 2. a

LITERARNE STRANI

Aljaž Fras, 2. a Mitja Zorec, 2. a
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Nastop s harmoniko

V nedeljo, 25. 9., sem nastopal v kulturnem domu 
v Selcah. To je bil moj prvi javni nastop. Prstki so mi 
leteli kot namazani. Zraven mojih staršev in sestrice 
Teje so me gledali še dedi in babica, botra, teta Lidija, 
stric Slavek, Alen, Maj in Tia. Med gledalci pa sem 
opazil tudi sošolca Aljaža, sošolko Zalo in sosošolca 
Žana. Bil sem zelo vesel, ko sem videl, kako so vsi ve-
seli in mi ploskajo. Želim si še več takšnih nastopov. 
Za nas je to bilo čudovito nedeljsko popoldne.

Luka Pučko, 2. a

Jesen na kmetiji

Zjutraj je petelin zakikirikal. Družina Kovač je 
vstala in šli so pred hišo.

Mama Mojca in Neža sta dajali kuram koruzo. 
Pred hišo so se sprehajale živali: petelin, race, piščanč-
ki, pav in pes Piki. Ko so opravili delo na dvorišču, 
so šli v hlev. Mama Mojca je pomolzla kravo, Matic 
pa pometel. Matica je čuval pes Piki. Ko so v hlevu 
naredili vse, so šli na polje. Matic je pobiral jabolka, 
Neža je pojedla rdeče jabolko. Očka Tomaž je nosil 
zaboje sadja.

Ker so imeli toliko sadja, so na kmetiji naredili 
tržnico. Ko so starši na stojnici prodajal sadje, so se 
otroci igrali.

Nik Mitkovič, 3. a

Moje najljubše potovanje

Moje najljubše potovanje je bilo, ko sem šla v 
Kranjsko Goro. Peljala sem se z osebnim avtom. 

Skozi okna sem videla drevesa, rože, ptice in veli-
ko avtomobilov. Vozili smo se tri ure. Ko smo prišli na 
cilj, sem bila zelo vesela.

Najlepše mi je bilo, da sem spala v Mijinem avto-
domu.

Brina Bezjak, 3. a

Moja soba

Moja soba se nahaja v prvem nadstropju hiše. Na-
menjena je igri, učenju, delanju domačih nalog in spa-
nju. Oblika sobe je razgibana. Je srednje velika. Neka-
tere stene so modre, druge pa bele barve. Tudi strop 
je bel. Tla so pokrita z belimi ploščicami. Pohištvo je 
narejeno iz iverice lesne barve. V sobi imam tri oma-
re, pisalno mizo, posteljo in predalnik.

Jure Sirk, 3. a

Sara in Piki v parku

Nekega prelepega sončnega dne je Sara sedela na 
klopci. Piki jo je žalostno gledal, ker nista odšla na 
sprehod po parku.

Sara se je odločila, da bosta le odšla na sprehod. 
Pripela ga je na povodec in odšla sta na travnik. Sara 
je zagledala svoje prijatelje in stekla k njim. Tina in 
Nejc sta se igrala. Maja in Luka sta se igrala badmin-
ton. Klara, Ema in Ana so se igrale gumitvist. Ptička je 
letela ob gozdu. Piki je stekel za njo. Sara je opazila, da 
Pikija ni več na travniku. Vsi so ga začeli klicati. Maja 
je tolažila Saro.

Sara je žalostna odšla proti klopci. Zagledala je 
svojega Pikija in ga vesela objela.

Julija Horvat, 3. a

Zajec in zlati copati

Nekega dne je prišel v gozd oktober. Vse živali so 
imele copate, le zajec jih ni imel. Zato je prosil prvo 
drevo, če mu jih naredi. A drevo mu jih ni želelo na-
rediti. Vprašal je drugo drevo, če jih naredi. Naredilo 
mu jih je. Zajec se je drevesu zahvalil.

Ko je hodil proti domu, je srečal lisico, ki ni imela 
copat. Vprašala ga je, če jih ji da.

»NEEEEEEEE!« je zaklical zajec. Lahko greš k 
drevesu, da ti jih naredi. Zajec je odšel po korenje. 
Naredil si je večerjo in odšel spat.

Nia Saletinger, 3. b

LITERARNE STRANI

Neža Kuhar, 2. b Neža Štruc, 3. a
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Zlati copati

V gozdu zajca zebe v tačke. Rabi nekaj, da ga bo 
grelo. Drevesa v gozdu se sestanejo in sklenejo, da mu 
bodo sešile lepe copate. Naslednji dan so rezala, lepila 
in šivala. Bukovka predlaga, če bi bili zlate barve. Vsa 
drevesa zakličejo ja! To je prebudilo požrešno botro 
lisico. Lisica je hitro zavohala zajca. Mislila je, da jo 
je on prebudil in ga začela loviti. Zajec je hitro obul 
zlate copate in začel bežati. Ker so imeli copati turbo 
pogon, je hitro pobegnil lisici v medvedov brlog. Med 
tekom se je lisica spotaknila in padla v medvedov br-
log. V brlogu je bila trda tema. Zajčkovi copati so se v 
temi svetili. Medved je začel renčati. Lisica se je ustra-
šila svetlečih copatov in renčanja in zbežala.

Neja Ornik, 3. b

Mrzla zajčja stopala

Prvega oktobra je zajčka Zvonka zeblo v podplate. 
Odskakljal je v gozd, kjer je srečal tri prijazne hraste z 
imeni Prvi, Drugi in Tretji.

Prvi je znal šivati, Drugi je imel ogromno smole, 
Tretji pa ogromno zlatega listja. Zajček se jim je za-
smilil. Zato so se dogovorili, da bo najprej dal Tretji 
malo zlatega listja na tla, potem Drugi malo smole na 
listje, potem spet Tretji malo zlatega listja na zlato li-
stje s smolo in nazadnje Prvi vse skupaj sešije. In tako 
so tudi storili.

Naslednji dan pride Zvonko po copatke in se za-
hvali hrastom. Še zdaj živijo srečno in zdravo.

Alen Sužnik, 3. b

Veverice pripovedujejo zgodbo

Nekega mrzlega jutra, ko je volk Jožek šel na spre-
hod do velikega ribnika, je na svoji poti srečal staro 
prijateljico lisico Mico. Bila je stara, imela je veliko 
odrgnin in poškodovano tačko. Najprej se je volk Jo-
žek prestrašil in se skril za grm. Ko se mu je stara lisica 
približala, jo je prepoznal. Povabil jo je v svojo staro 

umazano luknjo. Ko je zunaj padal dež in so se dreve-
sa nagibala zaradi močnega vetra, je lisica Mica začela 
obujati svoje stare spomine, kako je nehala biti zvita. 

Imela je velik brlog, tako velik in skrit, da se je še 
sama izgubila v njem. In kako je mislila, da jo ježek 
Franjo meče iz njenega brloga, čeprav je lisica Mica 
preveč približala svoj smrček njegovim bodicam. Naj-
boljše je bilo takrat, ko si je naredila odličen načrt, 
kako bi ulovila kokoši, a se je ta načrt sfižil. Ampak 
potem je sledilo še najhuje. Odločila se je, da gre k 
staremu prijatelju medvedu Tončku. Ko je šla mimo 
visokega drevesa, je na njem videla volka Jožka, ki se 
je tresel od strahu. Ogovorila ga je, zakaj je na dreve-
su, volk ji je povedal, da mu je medved naredil med-
vedjo uslugo. Lisica Mica pa mu je dejala, da ona že 
ne bo pristala na drevesu, saj je pripravila lep govor. 
A le malo zatem je tudi ona bila na smreki. Nato ju 
je manjši piš vetra pahnil z drevesa naravnost na tla 
in v tistem trenutku se je odločila, da ne bo več tako 
zvita.

Ko je lisica Mica to zgodbo povedala volku Jožku, 
je ta že zaspal. Ko pa se je volk Jožek zbudil, je njegova 
luknja bila čista, pospravljena in dišala je po malinah. 
Nato je pogledal lisico Mico, jo objel in se ji zahvalil. 
Ko je odšla domov, si je volk Jožek mislil, kako se je 
lisica Mica spremenila in je iz samovšečnice postala 
zelo prijazna in radodarna. 

Klara Herga, 6. a

Urška in Rozamunda se srečata

Ko je Urško v vodo povlekel povodni mož, ji je 
dal možnost, da živi v njegovem kraljestvu ali pa da 
lahko splava na površje in zaživi v novem življenju, 
vendar ne bo več tako lepa, kot je bila. Izbrala je drugo 
možnost.

Rozamunda je hodila ob jezeru, ki je bilo v bližini 
samostana ter še vedno obžalovala, da je Ostrovrhar-
ja poslala po Bašetovo sestro. Nekaj je začelo čofotati 
v vodi. Rozamunda je pogledala naokoli po jezeru. 
Nekdo je bil v vodi in ta nekdo je bila Urška. Komaj 
je priplavala do obale. Vzela si je trenutek ali dva, da 

LITERARNE STRANI
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je zadihala, potem pa se skobacala iz vode. Urški je 
skoraj vzelo sapo, ko je videla, da to ni Ljubljana tem-
več nek drug kraj. Rozamunda je pohitela k njej, da bi 
videla, kdo je.

Zagledala se je Urški v obraz. Čudila se je, da je 
stara ženica (to je bil pogoj, da je lahko Urška splavala 
na površje) bila v jezeru, ki ima ob tem letnem času 
samo tri stopinje. Rozamunda je vprašala ženico, če 
se dobro počuti. Ta pa je namesto odgovora vprašala, 
katerega leta so. Rozamunda ni imela druge možno-
sti, kot da odgovori. Urško je skoraj zadela kap, ko je 
slišala, da je v srednjem veku. Potem pa se je začela 
smejati, ker se je Rozamunda predstavila kot najlepša 
deklica v deželi. Urška je odvrnila, da je ona najlepša 
v vsej deželi in tako se je začel prepir. Rozamunda je 
govorila, da njo vsi ljubijo in da lahko dobi vsakega 
moškega, ki ga hoče. Urška je govorila isto. In tako se 
je prepir nadaljeval do kosila, kjer sta se pobotali in 
tudi Urška je postala nuna.

Rozamunda je lepa samovšečna, zvita, ljubosu-
mna in prevzetna ženska, ki je postala nuna, ker ji je 
Ostrovrhar pobegnil z drugo. Urška je tudi lepa, sa-
movšečna, zvita prevzetna ter zelo samozavestna o 
svoji lepoti.

Njuni usodi sta pravični, saj je Rozamundo gnala 
njeno ljubosumje do lepote druge. Kar je privedlo do 
tega, da ji je pobegnil zaročenec, Urško pa njena pre-
vzetnost, ki pa jo je stala življenja na kopnem.

Lukas Pajnkiher, 8. a

Zgodba iz šolski klopi

Bil je čisto navaden dan v šoli. Prvo uro smo imeli 
biologijo. Učili se nismo nič zahtevnega. Ne spomnim 
se, kaj je bilo, ampak vem, da je bilo nekaj o dedova-
nju.

Naslednjo uro smo imeli fiziko. Tisto uro smo do-
bili nazaj teste, ki smo jih pisali pred dvema tednoma. 
Vsi smo bili živčni, saj je bila to zadnja ocena, ki smo 
jo prejeli pri fiziki in je pri posameznikih vplivala o 
njihovem končnem uspehu.

Najprej je učitelj naredil kratek govor, v katerem 
nas je velikokrat vprašal: «In koliko mislite, da ste pi-
sali?« Takrat je celotna učilnica obmolknila, razen Ja-
nezka, ki je bil razredni klovn, in je zakričal: «Učitelj, 
manj kot ena in več kot pet pa ja ne more biti!« Učitelj 
ga je grdo pogledal in mu požugal s prstom. Einstein, 
kot smo ga klicali, je bil za »hece«, ampak za njega ja 
bila fizika zelo resen predmet in ni maral, da je kdo 
igral razrednega klovna. 

Einstein je brez besed razdelil teste. Takoj se je vi-
delo, kdo je pisal proti svojemu pričakovanju in kdo 
ne. Izdal nas je obraz. Sam na svojo oceno nisem bil 
preveč navdušen, ampak ni vplivala na moj uspeh. 
Vse kar sem vedel, je prišlo iz glave.

Tisti dan smo imeli dve uri fizike in naslednjo uro 
smo še nadaljevali s snovjo. Proti koncu smo pregle-
dali nalogo prejšnjega dne. Imeli smo jo skoraj vsi ra-
zen Petra. Ta se je učitelju opravičil in dejal, da mu 
je nalogo pojedel pes, zato je nima. Einstein tem be-
sedam seveda ni verjel in je napisal v dnevnik, da je 
Peter pozabil nalogo. To Petru ni bilo všeč, zato je pro-
sil učitelja, če mu lahko dokaže. Ta predlog je učitelja 
zelo zanimal in je dal Peterčku priložnost za dokaz.

Pri malici je Peter stekel domov po psa, ki mu je 
bilo ime Albert, in ga pripeljal v šolo, da bi učitelju 
dokazal, kaj se je zares zgodilo.

Najprej je seznanil Alberta in učitelja, nato pa uči-
telju razložil, da je njegov pes nor na papir. Pred psa 
je pomolil kos papirja in Albert ga je ovohal in začel 
žvečiti. Učitelj je bil nad tem prizorom presenečen, 
ampak ni vedel, da je Peter navlažil papir z mesom.

Učitelj je cel teden premišljeval o tem dogodku, 
ampak ni in ni mogel verjeti. Petru je v redovalnico iz 
minusa napravil plus.

Menim, da če si v življenju iznajdljiv, to zelo po-
maga, saj lahko nekatere stvari napraviš po bližnjici. 
Iznajdljivost je dobra lastnost, če s tem ne škoduješ 
drugim.

Nejc Sekol, 9. b
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Standardni in latinsko-ameriški 
plesi 

V petek 21. 10. 2016, je našo šolo obiskal vrhun-
ski plesalec, Miha Vodičar, dvakratni svetovni prvak 
v standardnih in latinsko-ameriških plesih. Nadiya 
Bychkova, njegova soplesalka, je bila na žalost odso-
tna, zato je na njeno mesto priskočila plesalka Žuža iz 
Plesne šole Pingi. 

Standardni plesi so skupina petih plesov, ki zah-
tevajo posebno držo, tehniko gibanja in delovanje 
plesalca ter plesalke v eno. Ti plesi so angleški valček, 
tango, dunajski valček, slowfox in quickstep. Za la-
tinsko-ameriške plese je značilna odprta plesna drža, 
ki omogoča več izraznosti tako plesalcu kot plesalki. 
Plesi se med seboj zelo razlikujejo, po tehniki in tem-
peramentu. Med njih spadajo samba, cha-cha, rumba, 
tango, passo doble, jive in salsa. 

Upamo, da bomo Nadiyo in Miho lahko spremljali 
tudi na slovenskem plesnem turnirju Maribor Open, 
ki je vsako leto decembra v Mariboru. Te prireditve 
smo se učenci naše šole že udeležili. Njun nastop smo 
si z navdušenjem ogledali ter se tudi sami preizkusili v 
nekaj korakih iz latinsko-ameriških plesov. 

Katarina Leš in Tina Pliberšek, 9. a 

Ocena knjige Zamrzjeni dekleti

To knjigo je napisala 
znana ameriška pisateljica 
Laurie Halse Anderson. 
Književno delo je mla-
dinski roman, ki pripo-
veduje, kako mladoletno 
dekle »izgine v globinah« 
anoreksije.

Glavni književni osebi 
sta Lia, ki je mladoletno 
dekle in doživlja nevarni 
bolezni (anoreksijo in de-
presijo) ter Cassie, ki je že na začetku zgodbe umrla.

Prijateljici Lia in Cassie sta si neke noči prisegli, 
da bosta postali najbolj suhi dekleti na šoli. Cassie po 
nehaj dnevih umre, zato tudi Lia »pade« v globoko 
depresijo in anoreksijo. Lii se še vedno pred očmi na-
videzno prikazuje Cassie. Glasovi v njeni glavi posta-
jajo vedno glasnejši, ukazujejo ji naj strada in Lia jih 
uboga. Lia izgublja kontrolo nad svojim življenjem, 
v življenju ne najde smisla, svet pa vidi negativno, 
zamegljeno. Kljub vsemu se še vedno z vso silo okle-
pa biti najbolj suha. Lia je v svojem svetu vedno bolj 
osamljena, odmaknjena, sovraži sebe in svoja dejanja. 
Šele ko je njeno življenje čisto na nitki, poišče pomoč 
in se prvič, sama, zavestno odloči za zdravljenje.

Zgovoren naslov Zamrzjeni dekleti ali Wintergirls 
je postal simbol za anoreksijo in bulimijo, stanje med 
življenjem in smrtjo ali kot pravi pisateljica; ko nisi 
mrtev, pa tudi živ ne, ujet med oba svetova – duh s 
srcem, ki bije.

Ta knjiga je nekaj posebnega, je poučna. Vsaka 
poved, ki jo je napisala avtorica, mi je bila zanimiva, 
zato sem ob branju res doživljala zgodbo. Vesela sem 
srečnega zaključka, da je Lii le uspelo postati samo-
zavestna in pozitivna. Mislim, da je to v življenju po-
membno vodilo. Marsikaj zmoreš, če le verjameš vase. 
Zato je moje mnenje o knjigi pozitivno.

Saša Tkalec, 8. b
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To smo mi! Otroci skupine Vrabčki iz Selc. Smo 
živahni, radovedni, prijazni, navihani in malce tudi že 
zaljubljeni. V skupini nas je 19, od tega 9 deklic in 10 
dečkov. In veste, v čem smo nekaj posebnega? Če nas 
bolje pogledate, opazite, da se med nami skrivajo kar 
trije pari dvojčkov. 

V letošnjem šolskem letu nas spremlja maskota 
hobotnica, ki z nami poje, pleše, pripoveduje pravlji-
ce, računa, se igra in še marsikaj bi lahko našteli. Prav 
posebna je in zelo jo imamo radi. Seveda pa smo tesno 
povezani tudi z drugimi živimi bitji. Zadnje čase se 
veliko pogovarjamo o čebelah in sladkem medu ter 
pomenu čebel za naš planet, prav tako pa na to temo 
iz različnih naravnih materialov in odpadne embalaže 

izdelujemo raznovrstne čebelice in satje. Obiskal nas 
je čebelar Aleš in nam prikazal pridobivanje medu in 
ostalih proizvodov ter nas prav vse navdušil nad če-
belarjenjem. V mesecu novembru smo obiskali Lut-
kovno gledališče Maribor in si z zanimanjem ogledali 
predstavo Coprnica Dragica. Tako smo spoznali, da 
niso prav vse coprnice tudi zares prave čarovnice in 
da imajo zelišča zdravilno moč. Pred vrati pa je že pra-
znični december in prav veselimo se pečenja slastnih 
piškotov, izdelovanja voščilnic in raznih okraskov ter 
ostalih dejavnosti, povezanih s prihajajočimi prazni-
ki. In čisto vsi si želimo zasneženega božiča. Pravijo, 
da če si nekaj zares želiš, se potem to rado uresniči. 
No, upamo, da nam letos torej uspe. ;-) 

NAŠI NAJMLAJŠI

Vrabčje čenčarije

Vrabčki z vzgojiteljicama Jelko in Katjo



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

Jan Fras, 9. a Alen Ruis, 7. a Žiga Ornik, 7. a

Ambrož Vugrinec, 6. a Aljaž Goznik, 9. a Rene Capl, 9. 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


