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Organizatorji 10. memorialnega 
turnirja v malem nogometu
podarili OŠ Voličina 305,00 €

V spomin na tragično preminula Uroša Ropa in 
Gašperja Tuša so klubi malega nogometa Torpedo 05, 
Virtuozi in Slovenke gorice ter Športna zveza Lenart 
organizirali 10. memorialni turnir v malem nogome-
tu. Turnir se je odvijal v ponedeljek, 26. decembra 
2016, v športni dvorani v Lenartu in v Voličini. Na 
turnirju je sodelovalo 32 ekip, ki so se pomerile za 
pokale in praktične nagrade. Izbrali so tudi naj strel-
ca, igralca in vratarja. Organizatorji so se odločili, da 
ostanek sredstev po pokritju vseh stroškov turnirja v 
višini 610,00 € podarijo OŠ Lenart in OŠ Voličina, in 
sicer vsaki šoli polovico. Na željo organizatorjev bomo 
sredstva v višini 305,00 € namenili za sofinanciranje 
šole v naravi socialno šibkim učencem v šolskem letu 
2017/18. Organizatorjem turnirja se najlepše zahva-
ljujemo za podarjena sredstva.

Ravnatelj

Državno prvenstvo v atletiki

15. 1. 2017 je v Slovenski Bistrici potekalo državno 
prvenstvo v atletiki, ki so se ga udeležili vsi slovenski 
klubi. Tega tekmovanja sem se udeležil tudi jaz, tekel 
sem na 50 m. Tekel sem v kvalifikacijah za finale, kjer 
sem dosegel tretje mesto s časom 8,30 sekunde in se 
tako prebil v finale. V finalu se je pomerilo najboljših 
5 v Sloveniji in med njimi sem bil tudi jaz. Ko sem sli-
šal znak za začetek teka, sem hotel priti čim hitreje na 

cilj. In to sem tudi naredil, kajti na cilj sem pritekel kot 
drugi in si popravil svoj osebni rekord, ki šteje 8,12 
sekunde. Drugo mesto je bilo zelo težko doseči, kajti 
med mano in tretje uvrščenim tekmovalcem je bil po-
treben »foto finiš«, v katerem sem ga prehitel samo za 
eno stotinko in tako postal državni podprvak.

Enej Kramberger, 4. a

Premiera gledališke predstave
To je moja koza

V petek, 16. 12. 2016, smo v okviru božično-novo-
letnih prireditev v Lenartu prvič uprizorili našo novo 
predstavo z naslovom To je moja koza. V predstavi 
nastopa Mihael Šnofl v vlogi pastirja Trbuca, Ambrož 
Rukav v vlogi koze Rogačke in razbojnika, Tijana 
Györköš igra psičko Buco, Gaja Homec zaigra botro 
Skopuljo in Nika Pšajd policista.

Zgodba govori o izgubljeni kozi. Kdor jo najde, 
dobi sto cekinov. Ob koncu predstave Trbuc končno 
najde svojo belo kozico. Ker pa je bila botra Skopu-
lja do Buce zelo stroga, se je Buca pridružila Rogački 
in Trbucu. Vsi trije so pohiteli domov, kjer so skupaj 
srečno zaživeli pod eno streho.

Tijana Györköš, 5. a
 

Zimska pravljica

V sredini januarja so se za otroke iz Voličine ter 
bližnje in širše okolice začeli nepozabni dnevi. Janko 
Lorber, Boštjan Fekonja, Simon Rojko, Matjaž Ober-
lajt in Matej Preložnik so glavni akterji začetka te ču-
dovite zimske pravljice. Nabavili, popravili in posta-
vili so vlečnico in s tem otrokom naredili pravi raj na 
zemlji. Zemljišče je nesebično odstopila družina Sever 
iz Dolgih njiv. Otroci (in tudi vsak dan več odraslih) 
so se smučali, sankali, vozili z lopatami in pležuhi. 
Ker so bili otroci neutrudni, so »organizatorji« v pe-
tek poskrbeli še za nočno smuko. Vsak dan je bilo na 
»smučišču« več ljudi, več hrane in pijače. Ob koncu 
tedna so se že pekli čevapčiči, ražnjiči, hrenovke, pe-
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nice ... Pil se je topel 
čaj in jedle banane ter 
sveže žemljice. Skoraj 
ga ni krajana, ki ne bi 
prišel vsaj pogledat 
igrivega dogajanja na 
snegu in tako ali dru-
gače pripomogel k ne-
pozabnim doživetjem. 
Po koncu smučarskega 
dne so moški stopili skupaj, z lopatami, samokolnica-
mi, vodo in smučmi utrdili smučišče za naslednji dan. 
Ženske pa so pospravile kotiček za okrepčat. Vsi stro-
ški nakupa, popravila in delovanja vlečnice, hrane in 
pijače se krijejo le iz prostovoljnih prispevkov. Velik 
poklon vsem, ki so ali še bodo kakorkoli pomagali pri 
uresničitvi otroških sanj. Veselje otrok, ki je žarelo iz 
njihovih očk, je kljub nizkim temperaturam, kar grelo 
naša srca. To so spomini, ki jih bodo večno spominjali 
na srečno otroštvo.

Petra Cvikl Marušič

Miklavž

Na ta dan sem nestrpno čakal. V resnici me je bilo 
strah. Vem, da nisem med najbolj pridnimi. Ko se je 
bližal večer, sem že vedel, da pridejo parklji. S star-
ši smo odšli do strica. Tam se je zbralo veliko otrok. 
Bilo nas je zelo strah. Kar naenkrat je nekdo potrkal 
na okno. Nato je vstopil Miklavž in angel. Vsakemu 
od nas je namenil nekaj besed. Tudi meni je rekel, da 
moram biti bolj poslušen. Vesel sem, da me parklji 
niso odnesli, saj so bili zelo strašni. Na koncu pa sem 
le odšel z nasmehom in darilom.

Luka Pučko, 2. a

V ponedeljek je k nam prišel Miklavž. Zaslišal sem 
nekak zvok. Z Nežo sva začela takoj moliti. Zmolila 
sva sveti angel. Zapela sva še pesmico. Nato je odšel 
in pustil darilo. V vrečki sta bila čokoladna jajčka in 
kopalni plašč. Prišli so še dedek, babica, Eva in Jani. Še 
enkrat je prišel Miklavž. Tokrat mi je prinesel polno 
sadja in knjigo.

Aljaž Fras, 2. a

Božič

Komaj sem čakal, da pride božiček. Na božični 
večer smo začeli postavljati smrečico. Posušili in na-
rezali smo pomaranče in jih obesili na jelko. Božično 
drevo smo okrasili tudi z okraski in bomboni. Na vrh 
smo dali stožec. Okrog smrečice smo napeljali veri-
go. Najbolj so se svetile barvne lučke. Na koncu smo 
pod smrečico postavili še jaslice. Božičku smo nasta-
vili mleko in piškote. Odšli smo spat. Zjutraj sem pod 
smrečico zagledal darila. Dobil sem voki toki.

Jan Čuček, 2. a

Na božični večer smo doma postavili božično 
smrečico. Okrasili smo jo z okraski, svetlečimi tra-
kovi in lučkami. Postavili smo tudi jaslice. Z mamico 
sva spekli piškote in pripravili večerjo. Zbrala se je vsa 
družina. Sedli smo za mizo in večerjali. Večerja je bila 
zelo dobra. Nato smo šli k smrečici, prižgali lučke, se-

AKTUALNO / LIT. STRANI

Zala Družovič, 2. a
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dli in se pogovarjali. Božičku sem nastavila piškote in 
mleko, nato sem šla spat. Zjutraj sva z bratom stekla k 
smrečici, zagledala sva darila. Bila sva vesela, da naju 
je obiskal božiček.

Maja Balaj, 2. a

Novo leto

V soboto smo čakali novo leto. Zvečer smo se 
igrali igro človek ne jezi se. Mama je zmagala, oče 
pa izgubil. Ko smo končali, smo si prižgali televizijo. 
Poslušali smo pesmi in tudi malo zaplesali. Prišle so 
zadnje sekunde. Začeli smo odštevati. Ko smo odšteli 
zadnjo sekundo, smo videli polno raket, ki so letele v 
zrak. Oče in mama sta odprla šampanjec. Veseli smo 
bili novega leta 2017.

Aljaž Fras, 2. a

Zima

Oh, da zima bi prišla,
prinesla bi snega.
Zelo vesela bi bila
in z bratom bi se sankala.

Mama skuhala bi čaj,
dodala bi medu,
da ne bi padla po ledu,
prinesla bi piškot in rekla, zdaj pa not.

Zala Družovič, 2. a

Pripravljamo se na praznike

Z mamo in sestro pečemo piškote, okrasimo sta-
novanje, izdelamo adventni venček in prižgemo sveče. 
Za božični večer postavimo smrečico in jo okrasimo. 
Božiček nam pod smrečico nastavi darila. Med pra-
zniki obiščemo prijatelje in sorodnike. Pošljemo jim 
tudi voščilnice. 

Vita Munda, 2. b

Pri dedku in babici

Babica je družino poklicala na kosilo. Rekla je, naj 
pridejo na torto. Družina se je do babice odpeljala s 
kolesi. Med vožnjo je Jan padel s kolesa. Pobral se je in 
odšli so dalje. Ko so prispeli, sta se mami in babi obje-
li. Očka je dal babici darilo. Jan se je razveselil kužka 
Pikija. Jan in Tom sta odšla pobrat jajca. Po nesreči je 
Janu padlo jajce na tla. Jan je poklical dedka. Dedek ni 
bil hud. Rekel je, da se to lahko zgodi vsakomur. De-
dek in Jan sta počistila. Naslednji dan je Tom poklical 
babico. Rekel ji je, da je bila torta slastna.

Timotej Kocbek, 2. b

Malim so všeč ...

Malim so všeč kisle reči,
kot recimo kis, 
kot recimo kisla juha,
kot recimo, kot recimo ...

Malim so všeč športne reči,
kot recimo preval,
kot recimo stoja,
kot recimo, kot recimo ...

Malim so všeč lepe reči,
kot recimo poljubčki,
kot recimo objemi,
kot recimo, kot recimo ...

Malim so všeč grozne reči,
kot recimo parkelj,
kot recimo kurent,
kot recimo, kot recimo ...

Leni Oberlajt, 2. b

Srečala sem psička

Na poti od doma sem srečala psička. Bil je rjave 
barve z belimi pikami. Skupaj sva odšla k babici in 

LITERARNE STRANI
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dedku. Psiček je bil zelo igriv. Veliko sva se igrala. Ba-
bica mi je dovolila, da je psiček ostal pri njej. Jaz sem 
ga poimenovala Piki. 

Simona Tašner, 2. b

Božič 

Tomaž in Polonca živita v Spodnjem Dupleku. Bil 
je 24. december, ko so že vsi čakali na božič. Ob osmih 
zvečer so postavili božično drevesce, ki je bilo polno 
barvnih kroglic, lučk in na vrhu je visela velika zlata 
zvezda.

Polonca je že zelo čakala božič, ker je vedela, da 
na božič dobimo darila. Tomaža to ni ganilo, saj je ve-
del, da čez tri dni dobi veliko darilo, ker ima takrat 
rojstni dan. Imeli so božično večerjo. Miza je bila pol-
na okusne hrane. Polonca in Tomaž sta šla po večerji 
spat. Babica, dedek, mama, oče in sestrična Zoja, ki 
bo stara 15 let, so pa čakali na polnočnico. Ko je ura 
odbila polnoč, sta se Tomaž in Polonca zbudila in hi-
tro pogledala pod smrečico. Videla sta darila. Tomaž 
je dobil majico in avtomobilček na daljinca, Polonca 
pa obleko in punčko Barbie. Ko sta odšla ven, sta opa-
zila dva jelenčka, ki sta skakljala naokrog. Skupaj so 
odšli k sestrični Klari in bratrancu Jaku. Voščili so si 
vesel božič. Skupaj so odšli na božični koncert pevke 
Nine Pušlar, ki je pela Svet je tvoj in To mi je všeč. Po-
tem so šli v trgovino in kupili hrano, pijačo in uhane 
za mamo in Polonco. Ko so prišli domov, so šli drsat. 
Skupaj so se veselili in bili srečni.

Brina Bezjak, 3. a

Sneženi mož išče cvetlice

Sredi zasnežene poljane je stal sneženi mož. Tako 
si je želel videti pisano cvetje.

Šel je v gozd. Srečal je črnega vrana. Vprašal ga je, 
če ve, kje so rože. Odvrnil mu je, da so tukaj, ko je po-
mlad, zdaj je pa zima. Predlagal mu je, da gre v drugi 
kraj. Sneženi mož ga je vprašal, če ga lahko odpelje 
tja. Črni vran je rekel, da niti slučajno tega ne more 

storiti. Zima je in on ne sme od doma. Skrbeti mora 
za svojo družino, iskati hrano za otroke. Ponudil mu 
je, da lahko pri njih prespi. 

Zjutraj je sneženi mož odšel naprej iskat rože. Ko 
je odšel od črnega vrana, se je znašel v mestu. Kar na-
enkrat je zagledal kup mačk. Bile so bele, črne, sive, 
zlate, srebrne in oranžne barve. Najlepši med njimi je 
bil mucek Mijav Mijav. Bil je glavni maček. Sneženi 
mož se mu je predstavil in mucka vprašal, če ve, kje 
so pisane rože. Mucek je vedel. Odpeljal ga je na ve-
lik hrib. Od tam sta videla vasico. Maček je naenkrat 
zbežal.

Sneženi mož je nadaljeval pot. Na poti ga je najprej 
zazeblo v roke in potem še v noge. Ugotovil je, da mu 
je maček lagal. Počasi se je splazil v majhno vas. Prišel 
je v vas velikanov. Stopil je k prvi hiši. Potisnil je na 
majhen gumbek in vrata so se odprla. Iz hiše je stopila 
žena velikanka. Sneženi mož jo je vprašal, kako ji je 
ime. Velikanka mu je rekla, da ji je ime Ivana. Sneženi 
mož jo je vprašal, če lahko ostane pri njej. Ivana mu je 
rekla, da lahko živi pri njej, če ne bo po poklicu goz-
dar. Sneženi mož jo je vprašal, kje so rože. Ivana mu je 
pojasnila, da nikoli ne bo mogel videti rož. Kmalu je 
srečal snežakinjo Lili. Zaljubila sta se. Tako sta srečno 
živela do konca svojih dni.

Maruša Vrčko, Brina Bezjak in Neža Štruc, 3. a

Najmlajši junak

Nekoč, ko so še živeli zmaji, je živela revna druži-
na s tremi sinovi. Nekega dne je kralj razglasil, da jih 
ogroža zmaj, ki živi na gori. To so slišali trije sinovi. 
Presrečni so bili, saj je bila obljubljena nagrada 12 lon-
cev cekinov tistemu, ki premaga zmaja. 

Najprej je šel na goro najstarejši sin, da bi prema-
gal zmaja. Videl je, da je v skalo pred zmajevo votlino 
zapičen meč, vendar ga ni vzel. Meč je bil ves zarjavel 
in zato se mu je zdel neuporaben. Ko je prišel do zma-
ja, ga je zmaj s kremplji popraskal, z dolgim repom pa 
ga je tako močno udaril, da je odletel v dolino. Naj-
starejši sin je znova poskusil, vendar mu ni uspelo. Po 
tretjem neuspehu, se je vdal in odnehal. 

LITERARNE STRANI

Gaja Homec, 5. a Tijana Györköš, 5. a
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Kljub temu da je srednji sin videl vse, kar se je 
zgodilo njegovemu starejšemu bratu, je bil prepričan, 
da bo njemu uspelo premagati zmaja. Odpravil se je 
po isti poti kot njegov brat. Tudi on je videl v skali 
meč. Meč se mu je zdel premajhen in preveč krhek za 
boj proti zmaju. Zmaja se je lotil z gorjačo, ki se mu 
je ob prvem tresku zlomila. Zgodilo se mu je enako 
kot njegovemu starejšemu bratu. Ves poškodovan in 
osmojen je odnehal in se vrnil domov. 

V boj se je odpravil še najmlajši si. Ko je prišel do 
skale, v kateri je bil meč, se je ustavil in si meč na-
tančno ogledal. Zagrabil je za ročaj meča in ga izvle-
kel. V trenutku, ko je potegnil meč iz skale, se je meč 
zalesketal in zaslišal se je glas, ki je rekel, da bo s tem 
mečem tej deželi vrnil mir in svobodo. Naenkrat je 
najmlajši sin na sebi imel oklep in sedel na mogočnem 
feniksu. Poletela sta na vrh gore, kjer ju je že pričako-
val zmaj. 

Ko je zmaj zagledal viteza na legendarnem feniksu, 
je začudeno pogledal. Feniks se je sunkovito spustil 
proti njemu. Najmlajši sin je skočil na zmajev hrbet 
in ga zajahal. Zmaj je divje poletel v zrak in v jezi bru-
hal ogenj. Najmlajši sin je zmaja usmeril proti najvišji 
gori v deželi. Ko sta drvela proti gori, je zraven njiju 
letel tudi feniks. Zmaj pa je z vso hitrostjo trčil v goro 
in se razletel na tisoče kosov. Zmaj je bil premagan. 

Najmlajši sin se je s feniksom vrnil v dolino, kjer 
so ga nestrpno čakali vsi prebivalci kraljestva in vzkli-
kali: »Najmlajši junak!« Kralj je ukazal svojim služab-
nikom pripeljati voz z 12 lonci cekinov. Najmlajšemu 
sinu se je kralj zahvalil in mu izročil obljubljeno na-
grado. S tem bogastvom se je napotil domov. Njegova 
družina nikoli več ni bila revna in živeli so srečno do 
konca svojih dni. 

Mihael Šnofl, 5. a

Kako je ropar pobegnil iz zapora

Naočnik in Očalnik sta mojstra med detektivi. V 
sredo je iz najboljšega zapora pobegnil Zlatko H. Na 
srečo sta prišla Naočnik in Očalnik in rešila ta pri-
mer.

V torek se je v zaporu nekaj dogajalo. Policisti so 
pripeljali v zapor Zlatka H., saj je oropal banko. Ta ro-
par se je sicer hotel poboljšati, a policisti so mislili, da 
mu je slabo. Vsako večer pa tudi pokličejo Naočnika 
in Očalnika, saj vsako večer nekdo pobegne. Ta večer 
pa ni nihče. Naslednji dan v sredo je bil lep sončen 
dan. Vsem je bilo zelo vroče, a v zaporu je bilo mrzlo. 
V zaporu so imeli kovinske rešetke, samo pri ječi Zlat-
ka H. so imeli še steklena vrata. Zlatko H. je to vedel, 
a ni vedel, če je v tej celici. Poskusil je in ugotovil, da 
je v tej ječi. Ponoči je razbil steklo in pobegnil nazaj k 
svoji ženi in otroku. Zjutraj so policisti ugotovili, da 
en zapornik spet manjka, a niso bili prepričani, ali je 
manjkal Ivan K. ali Zlatko H. Dokazalo se je, da je iz-
ginil Zlatko H. Ko sta to slišala Naočnik in Očalnik, 
sta takoj prišla na kraj zločina, da bi rešila problem. 
Odpravila sta se na delo. Vsak prime svojo pipo in jo 
prižge, potem začneta iskati. Razmišljala sta, kako je 
Zlatko H. pobegnil in mislila sta, da je tako kot za-
dnjič. Temveč ni bilo res. Popraska se Naočnik, potem 
še Očalnik in rečeta: «Mogoče je kateremu od polici-
stov vzel ključ, ko je spal!« Vsi policisti so imeli ključe 
pri sebi, tako da to ni držalo. Očalnik je mislil, da bi 
se lahko zaradi vročega dneva stopilo steklo in je po-
begnil. Polist Šef je rekel, da to ni mogoče, saj je okoli 
policijske postaje samo morje z morskimi psi. »Ali 
imate nad rešetkami lestev, po kateri je lahko splezal?« 
Policist je dejal, da imajo. Potem so poiskali roparja 
Zlatka H. in ga vrnili v zapor.

Naočnik in Očalnik sta rešila primer in policisti so 
se zahvalili. Poslovila sta se in odšla.

Primož Petko, 6. a

LITERARNE STRANI

Lana Hubernik, 5. a Lia Lucia Kmetič,  2. a Lara Šrimpf, 5. a
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Sanje

Sanje so kot zvezde nad oblaki,
imamo veliko pravljic 
za vsakega otroka v naši vasi,
lahko se naučiš in bereš,
a sanj ne boš nikoli pozabil.
Dokler še živiš,
lahko sanjaš vse noči.

Lara Šrimpf, 5. a

Šola

Šola je, da se kaj
pametnega naučiš,
med prazniki pa
lepo zaspiš.

Šola je, ko domačo
nalogo imaš in ko
učiteljici pred tablo 
pokažeš, kaj znaš.

Rebeka Patekar, 5. a

Ocena knjige In dobila je krila

Knjigo z naslovom In dobila je krila je napisala pi-
sateljica Sue Monk Kidd, prevedla pa jo je Dušanka 
Zabukovec. Izšla je pri založbi Mladinska knjiga leta 
2015 in spada v zbirko Kapučino. Je zgodovinski ro-
man, saj je njena glavna tema boj za odpravo suženj-
stva, čas dogajanja pa niha med letom 1803 in vse do 
leta 1838. Knjiga ni razdeljena na poglavja, ampak na 
dele, in sicer ima šest delov. Po notranji zgradbi pa 
jo sestavljajo prvoosebne pripovedi Sare in Pokore, ki 
se podobno kot poglavja izmenjujejo skozi zgodbo. 
Avtorica je na koncu pripisala tudi, da knjiga govori 
o resničnih osebah, ki so živele na začetku 19. stole-
tja. Nekatera dejstva je priredila, da so se skladala z 
njeno idejo zgodbe. Sicer pa je skozi knjigo zelo lepo 
opisovala dogodke, prostore, opis in oznako ljudi ter 

prepletala dogajanje vse do konca knjige. Včasih je 
uporabila tudi metafore ter afriške pripovedi o ljudeh, 
ki so imeli krila in od tod razvila tudi naslov knjige.

Knjiga govori o Sari Grimke (hčeri gospodarice) 
ter o Esti Pokori Grimke (sužnji), ki sta odrašča-
le v Charlestonu. Ko je Sarah dopolnila enajst let, ji 
je mama podarila Pokoro, da ji bo služila kot njena 
osebna spletična. Ker pa je bila Sarah proti suženjstvu, 
darila ni hotela sprejeti. Tako sta se Sarah in Pokora 
zbližali ter postali zelo dobri prijateljici. Sarah je Po-
koro naučila brati ter pisati, čeprav je bilo to proti za-
konu. Skupaj sta se borili proti realnemu in zelo kru-
temu svetu. Nekega dne je Sarah spoznala mladeniča, 
se vanj zaljubila ter se zaročila in ko je ugotovila, da jo 
je Burke varal, se je odselila na jug Severne Amerike 
ter tam spoznala Israela. Israel jo je spodbujal k nji-
hovi veri in tako se je Sarah resno začela boriti proti 
suženjstvu. Pri tem ji je pomagala tudi njena mlajša 
sestra Angelina, ki je bila enakega mišljenja in za-
govarjala to gibanje. Na koncu sestri uspešno vodita 
sestanke za boj proti suženjstvu ter za enakopravnost 
žensk, Pokoro pa življenje pripelje preko morja k Sa-
rini prijateljici. In tako so Sarah, Angelina, Pokora ter 
njena majhna sestra živele srečno skupaj v majhni va-
sici v Philadelphii.

 Knjiga mi je bila zelo všeč, saj je realistično pri-
kazovala družbene razlike med črnci in belci. Na eni 
strani je prikazovala Sarine odločne poteze pri boju 
proti nepravičnim zakonom tedanje države. Na dru-
gi strani pa je pokazala krutost do Pokore ter njene 
rase. Všeč mi je bilo, da sta se Sarah in njena sestra 
odločile javno zagovarjati njun prav. Avtorica je tudi 
lepo prikazala razlike med moškim in žensko, npr. 
ženske niso smele postati pravnice, kar si je Sarah v 
svoji mladosti tudi želela, niso smele voliti in nikoli 
niso imele zadnje besede. V knjigi pa mi ni bilo všeč 
sebično ravnanje belcev, ki so črnce zapirali v pobolj-
ševalnice, jih bičali ter jim iz dneva v dan pregovarjali, 
kako srečni so lahko, da živijo pod njihovo streho in 
da sploh ne vedo, kako lepo jim gre. Najbolj zanimivo 
pa se mi je zdel del, ko je skupina črncev načrtovala, 
kako se bodo maščevali belcem za vsa leta trpljenja ter 
jih pobili. Seveda na koncu upor ni uspel, saj so obla-
sti zaprle vse vpletene in jih kruto kaznovale. Pokore 
pa na srečo niso ujeli.

Knjiga v glavnem sporoča, da je suženjstvo zelo 
krut in neučinkovit sistem 19. stoletja, za katerega si 
verjetno noben od nas ne želi, da bi se ponovil. Spo-
roča tudi, da smo ljudje enakopravni ter da nikoli ne 
smemo nekomu privoščit nečesa, kar nočemo, da se 
zgodi nam. Ljudje si moramo med samo pomagati ne 
glede na raso, saj so črnci tudi ljudje in si zaslužijo 
enake pravice kot belci.

Knjigo bi priporočala, saj ima zelo poučno tema-
tiko, je zanimiva ter vsebuje izvirno zgodbo. Čeprav 
zgleda bolj debela, se jo hitro prebere. Mislim, da bi 
vam bila knjiga všeč, tako kot je bila meni.

Tina Pliberšek, 9. a

Lukas Pajnkiher, 8. a
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Črne luknje

Črna luknja je območje v prostoru, ki ima v sre-
dišču snov stisnjeno na neskončno gostoto (singu-
larnost). To je torej središče črne luknje, v katerem je 
zbrana vsa njena masa. 

Črna luknja nastane zaradi razpihovanja in sese-
danja zvezde z veliko maso (orjakinja ali nadorjaki-
nja). V sferičnem območju okrog singularnosti je gra-
vitacijski privlak tako velik, da iz njega ne more uiti 
niti svetloba niti nobena druga informacija. 

Črna luknja ima šibko gravitacijsko silo ob robu in 
močno gravitacijsko silo v jami ter je vedno močnejša 
proti notranjosti.

Jedro galaksije Vrtinec, kjer križ dveh prašnih obročev 
kaže na prisotnost črne luknje.

Obstaja več vrst črnih lukenj: mikro črne luknje, 
ki so zelo majhne ter imajo poljubno maso; prvobitne 
črne luknje, ki je vrsta črne luknje, ki ne nastane za-
radi gravitacijskega sesedanja zvezde, temveč bi lahko 
nastala že med prapokom v tistih delih vesolja, kjer je 
bila gostota energije in mase izredno velika; zvezdne 
črne luknje; srednje težke črne luknje ter supermasiv-
ne črne luknje.

Zvezdne črne luknje nastanejo zaradi gravitacij-
skega sesedanja zvezd. 

Srednje težke črne luknje so predvidoma posledi-
ca trkov zvezd. 

Supermasivna črna luknja je črna luknja z maso 
nekaj milijonov ali milijard mas Sonca.

Iva Šuman, 8. b

Galaksije

Galaksija je družina milijard in milijard zvezd, ki 
jih povezuje sila gravitacije. Razporeditev galaksij v 
vesolju ni enakomerno. Največkrat so razporejene v 
obliki ponjav, nizov in skupin. Nekatere se nahajajo v 
velikih družinah, ki jih imenujemo jate. V jatah je lah-

ko na tisoče članic, ki se med seboj privlačijo zaradi 
sile gravitacije. Številne jate so povezane v skupine, ki 
jih imenujemo nadjate. V značilni nadjati je približno 
12 galaksij in v premeru meri stotine in stotine milijo-
nov svetlobnih let.

Rimska cesta, naša domača galaksija, sodi v jato 
približno 30 galaksij, ki so razporejene po področju s 
premerom 3 milijonov svetlobnih let. Poznana je kot 
Krajevna skupina in je zelo majhna jata galaksij (šte-
vilne galaksije so v jatah, v katerih je na stotine ali celo 
tisoče članic). Skoraj vse članice Krajevne skupine so 
majhne (ali pritlikave) galaksije. Številne so zelo me-
glene in so jih odkrili šele nedavno. Krajevna skupina 
leži v bližini roba družine, ki združuje približno 400 
jat galaksij v nadjati, imenovani Krajevna nadjata.

Naša sosednja galaksija Andromeda. Od Zemlje je 
oddaljena 2,5 milijona svetlobnih let.

Galaksije so si med seboj zelo različne, tako po ve-
likosti kot po obliki in masi. Nekatere so same po sebi 
meglene. Druge izsevajo velikanske količine svetlobe 
in toplote. Vse galaksije pa združujejo zvezde. V šte-
vilnih najdemo tudi oblake plina in prahu. Najmanjše 
združujejo le nekaj milijonov zvezd, velikost njihove-
ga premera pa je sto tisoče in sto tisoče svetlobnih let. 
S prostim očesom površja Zemlje lahko vidimo le tri 
galaksije, in sicer kot meglene, zastrte krpe svetlobe. 
Toda z velikimi teleskopi lahko opazimo milijarde in 
milijarde galaksij. Na krpi neba, katere velikost ni ve-
čja od velikosti polne lune, leži na tisoče galaksij.

Največ galaksij je eliptične oblike, kot žoga za 
ameriški nogomet. Orjaške eliptične galaksije združu-
jejo desetkrat toliko zvezd, kot jih je v galaksiji Rim-
ska cesta, vendar so take zelo redke. Večina eliptičnih 
galaksij je pritlikavk, ki jih sestavlja le nekaj milijonov 
zvezd. Spiralne galaksije so večje in bolj svetle od elip-
tičnih pritlikavih galaksij. Združujejo med milijardo 
in trilijonom zvezd in imajo običajno dva spiralna ro-
kava, ki izhajata iz izbočenega središča. Medtem ko 
se spiralna galaksija vrti počasi okoli svojega jedra, se 
zdi, da ji njena rokava sledita.

Nik Mesarec, 8. b

ZANIMALO NAS JE
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NAŠI NAJMLAJŠI

Zvezdice z vzgojiteljicama Lariso in Mihaelo

Novo leto nas je obdarilo s snegom, ki smo ga z
veseljem izkoristili za zimske radosti.

Sk
up

in
a 

Zv
ez

di
ce

Kadar je zunaj premrzlo, sneg prinesemo kar v igral-
nico, kjer nastajajo prave zimske umetnije, ki se pa žal 
hitro stalijo.

S pomočjo vzgojiteljic pripravljamo dramatizacijo 
Dober snežak.

Na rojstnodnevnih zabavah pihamo že tretjo svečko.

V mesecu januarju smo imeli teden brez igrač. Prinesli 
smo različno odpadno embalažo, razne materiale in 
ostanke blaga ..., iz katerih smo si izdelali različne 
kostume, igrače, igre.

Zelo radi slikamo, barvamo, ustvarjamo. Tako smo po-
barvali tulce, ki so služili kot okončine novega robota.

Škatle smo oblepili s časopisnim papirjem, da smo mu 
naredili obleko.

In tako je nastal Robotko smetko.

Skupina Zvezdice



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

Maja Balaj, 2. a Neža Štruc, 3. a

Ambrož Vugrinec, 6. aLuka Poš Šuman, 4. 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


