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Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

V torek, 7. 2. 2017, je v kulturnem domu potekala proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. S tem 
smo se spomnili velikega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Njemu v čast so nastopali učenci in učenke 
osnovne šole Voličina, ki so s plesom, glasbo in petjem pokazali svoje kulturno in umetniško udejstvova-
nje.
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Na sredini šolskega leta

Šolo ob zaključku I. ocenjevalnega obdobja obi-
skuje enako število učencev kot na začetku šolskega 
leta, skupaj 242. 2 učenca v I. ocenjevalnem obdobju 
pri skupno treh predmetih nista dosegla minimalnih 
standardov znanja. Število otrok v vrtcu se je povečalo 
za 1, ob zaključku I. ocenjevalnega obdobja ga obisku-
je 88 otrok. Delo v vrtcu in šoli je v I. ocenjevalnem 
obdobju potekalo po Letnem delovnem načrtu. Konec 
septembra smo na šoli izvedli Teden vseživljenjskega 
učenja in medgeneracijskega sodelovanja z naslovom 
Z roko v roki zmoremo več. Izpeljali smo načrtovane 
dneve dejavnosti, učenci 8. a in b razreda so se udele-
žili šole v naravi v Fiesi (CŠOD Breženka). V decem-
bru smo na šoli organizirali karierni sejem, kjer se je 
učencem 6. – 9. razreda in njihovim staršem predsta-
vilo 18 srednjih šol iz podravske regije. Na začetku 
šolskega leta smo v skladu s postopkom sprejeli nov 
Vzgojni načrt OŠ Voličina, prav tako pa tudi Pravila 
šolskega reda OŠ Voličina in Hišni red OŠ Voličina. 
Precej pozornosti smo v prvi polovici tega šolskega 
leta namenjali tudi vzgojni problematiki. Prepričan 
sem, da bomo s skupnimi močmi na podlagi sodelo-
vanja med strokovni delavci šole in starši v drugi po-
lovici šolskega leta uspešnejši na vzgojnem področju. 

Praznovanje 260-letnice
organiziranega šolstva v Voličini

V letu 2017 bo OŠ Voličina skupaj z društvi v na-
šem kraju obeležila jubilej 260-letnice organiziranega 
šolstva. V prvi šolski kroniki je napisano, da je Voliči-
na oz. takratni Sveti Rupert v Slovenskih goricah leta 
1757 že imel stalnega učitelja, to je bil Mathias Posse-
gger. Pred 10 leti smo ob okrogli obletnici organizirali 
več prireditev in izdali zbornik Voličina – moj svet. V 
omenjenem zborniku so se predstavila društva, ki de-
lujejo v našem kraju. Prav tako smo zapisali nekatere 
druge pomembne dogodke za naš kraj. V zborniku, 
ki ga nameravamo izdati v letošnjem letu, želimo, da 
društva zapišejo, kaj pomembnega so počela oz. kaj 
pomembnega se je zgodilo v Voličini v zadnjih desetih 
letih. Naslov zbornika, ki ga bomo izdali, je logičen, 
in sicer Voličina – moj svet 2, saj gre za nadaljevanje 
knjige iz leta 2007. Ob jubileju bomo skupaj z dru-
štvi organizirali več prireditev, na katere boste prija-
zno vabljeni, in upamo, da se jih boste tudi množično 
udeleževali. Prva prireditev ob jubileju 260-letnice or-
ganiziranega šolstva v Voličini je že za nami. To je bila 
prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki smo 
jo izvedli, 7. 2. 2017, na predvečer Prešernovega dne. 
Omenjeno prireditev, kakor tudi že nekaj preostalih, 
si lahko ogledate na spletni strani šole http://www.os-
volicina.si/prireditve.php. Zelo veseli bomo, če boste 
praznovali z nami.

Lara Hercog nastopila v finalu 
prireditve Otroci pojejo slovenske 
pesmi in se veselijo

Na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku

V soboto, 18. 2. 2017, je v športni dvorani OŠ Ljud-
ski vrt na Ptuju potekala finalna prireditev z naslovom 
Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Med 12 
finalistov v kategoriji učencev od 1. do 5. razreda se je 
uvrstila tudi Lara Hercog, ki obiskuje 5. a razred. Za 
Laro je na tribunah navijalo 22 učencev šole in uči-
teljici spremljevalki Petra Munda ter Judita Bračko. 
Prav tako je za Laro stiskala pesti njena družina. Lara 
je zelo dobro in lepo odpela pesem, zato ji čestitamo 
in ji sporočamo, da smo nanjo ponosni. Prireditev so 
snemali in bo predvajana na televiziji SLO, vabimo 
vas, da si jo ogledate.

Ravnatelj
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Sreča in nesreča

Nekoč sta živeli dve muci. Ena muca je bila bele 
barve, druga pa črne barve. Bela muca je zmeraj do-
bila mleko, črna pa ne, saj vsi pravijo, da črne mačke 
prinašajo nesrečo, bele pa srečo. Tako se je nekega dne 
črni mucek odpravil na potep. Odšel je v mišjo deže-
lo, kjer so bile same mišje stvari. Videl je mišjo torto, 
mišjo juho in seveda vse druge mišje dobrote. Vrnil se 
je domov. Videl je, da belega mucka ni doma. Ker sta 
bila najboljša prijatelja, ga je zelo pogrešal. Odšel ga je 
iskat. Srečala sta se v gozdu. Črni mucek je prav tako 
odšel iskat svojega prijatelja. Objela sta se. Skupaj sta 
odšla domov. Skupaj sta pila mleko. 

In če vidite črno mačko, ji dajte mleko. Videli bo-
ste, da vam bo hvaležna. Imela vas bo za prijatelja. Jaz 
pravim, da ne drži, da črne mačke prinašajo nesrečo.

Nika Homec, 2. a

Leteča preproga

Nekega dne sva z očetom našla staro preprogo. 
Bila mi je zelo všeč, zato sem prosil očeta, naj mi jo 
odnese v sobo. Na njej sem se igral, ko se je nenadoma 
dvignila v zrak. Poletela sva skozi okno in naenkrat 
sva se znašla nad širnim oceanom. Preletela sva ves 
svet in se ustavila v najbolj nenavadnih krajih na sve-
tu. Spoznal sem mnogo novih prijateljev in vsi so se 
hoteli peljati z mojo preprogo. Še nekajkrat sem ob-
krožil svet, vendar sem začel pogrešati dom. Preprogo 
sem prosil, da me odpelje domov k družini. Ko sem 
ponovno prišel domov, so se me vsi razveselili, saj so 
me zelo pogrešali. Vsem sem povedal, kaj se je zgodi-
lo in bili so zelo presenečeni.

Mitja Zorec, 2. a

Na smučanju

V soboto sem odšel k Evi in Janiju. Tam sem pre-
spal. Naslednji dan smo po zajtrku odšli na smuča-
nje. Zraven smo vzeli smuči in smučarsko desko. Eva 

je pripravila sendviče. Jaz sem s seboj vzel še tablico. 
Odšli smo na pot. Dolgo je trajalo, da smo prispeli v 
Avstrijo. Ko smo prispeli, smo si nadeli smuči in smu-
čarsko desko. Kupili smo karte in se odpravili na se-
dežnico. Dolgo smo se smučali in postali smo lačni. 
Pojedli smo sendviče. Nato smo se odpravili domov. 
Po poti domov sem igral igrice.

Aljaž Fras, 2. a

Jaz

Jaz sem kot papagaj,
vedno čvekam nazaj. 
Čvekam cel dan,
četudi sem zaspan.

Tudi v šolo rad zahajam
in tam učiteljici ponagajam
in še to ... v svoji postelji zaspim
in se med atijem in mamico zbudim.

Rad jem čokolino,
saj to mi je prav fino.
Rad gledam v telefon,
oči imam že kot feferon.

Luka Pučko, 2. a

Spominjam se

Zaradi poškodbe nekaj časa nisem smel telovaditi. 
Da mi ne bi bilo dolgčas, sem pri urah športa pomagal 
ali počel kaj drugega. Tako sem se lotil tudi pisanja 
zgodbe o tem, kako sem preživel dan, ki se mi je vti-
snil v spomin.

Ob koncu meseca septembra smo odšli na prav 
poseben sejem v Gornjo Radgono. Ogledali smo si 
gasilsko enoto, policijsko enoto, vojaško enoto, spe-
cialno enoto, enoto civilne zaščite. Pogovarjali smo se 
lahko z ljudmi različnih poklicev, spoznavali njihovo 
delo in opremo. Pri gasilcih smo si ogledali gasilske 
tovornjake. Potem smo odšli k policistom. Tam smo 

LITERARNE STRANI

Maja Balaj, 2. a Jan Trinkaus, 2. b
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si ogledali policijsko opremo, kot so neprebojni jopiči, 
si nadeli čelade, si ogledali pištole ... Pri vojaški enoti 
smo se zadržali najdlje. Ogledali smo si največ opre-
me. Raziskovali smo oklepnik, pa tovornjak, reševal-
no vozilo ... Nekateri so lahko poskusili streljati s čisto 
pravo pištolo. Ogledali smo si tudi poučno lutkovno 
predstavo, ki je pripovedovala, kako ravnati, če pride 
do poplave. Sledil je ogled vaje vojaških čet. 

Čas za odhod je prišel prehitro. Odšli smo na av-
tobus. Prvih nekaj minut vožnje sem se dolgočasil. 
Potem smo se začeli pogovarjati in prepevati. Zdelo se 
mi je, da se zabava nadaljuje.

Tjaž Hadžiselimović, 3. a

Pri Saški

V petek sem šla k Saški. Najprej smo poslušali 
glasbo in plesali. Prišla sta Nika in Nejc. Njena mama 
je naročila pico. Ko smo jo pojedli, sva s Saško šli v 
njeno sobo. Tam sva sestavljali kocke. Ko se je znočilo, 
sta Nejc in Nika šla domov. Mene je peljala domov 
Saškina mama. Imeli smo se lepo.

Nika Farazin, 2. a

Zimsko popoldne

Popoldne sta se Luka in očka odpravila ven na 
hrib. S seboj sta imela smuči in sanke.

Tačas sta se Alen in njegova sestrica Ema pripra-
vljala za na sneg. Nato je nekdo potrkal na vrata. Bila 
je Lana. Hotela je vprašati, če se gresta igrat. Rekla sta, 
da se prideta igrat na sneg. Muca Miša je prišla pogle-
dat, zakaj je tako mrzlo. Kriva so bila odprta vrata. 

Ko so prišli na hrib, so tam zagledali veliko otrok. 
Otroci so se drsali, sankali in smučali. Ema in Lana 
sta naredili snežaka. Ko se je Alen spustil po hribu, 
se je spotaknil ob majhen hribček. Vsi so pritekli na 
pomoč. Mama Tineja, očka Tai, sestrica Ema in Neža 
so ugotovili, da ima poškodovano nogo.

Ker si je Alen poškodoval nogo, je moral mirovati. 
Zato mu je mama kuhala čaj. Očka mu je bral pra-
vljice, sestrica Ema pa ga je tolažila. Alen je zato zelo 
hitro okreval.

Neja Ornik, 3. b

Dobila sem psičko 

Tistega dne se še zdaj spomnim. Odšli smo po 
mojo prvo žival, in sicer psa. Takoj zjutraj, ko sem se 
zbudila, sem se v hipu spomnila, kateri dan je danes. 
Dan, da gremo po mojega psa. Zbudila sem mamo in 
očeta, da bi čim prej odšli. Mama in oče sta mi ves 
čas govorila, naj se umirim. Končno smo se odpravili. 
Lahko bi se že prej, če mi mama ne bi težila, naj si 
umijem zobe in podobno, tako kot mame znajo. Ko 
smo se vozili, me je stiskalo pri srcu, tako sem bila 
neučakana. Prišli smo. Takoj sem skočila iz avta. Ko 
smo vstopili, so me napadle velike in male psičke. Bila 
sem tako vesela. Gospa mi je rekla, da lahko izbiram 
med dvema psičkama. Ker sem sama bolj žive narave, 
se mi je zdelo, da je primerno, da si vzamem tudi ta-
kšno psičko. Prva je bila mirna. Ker pa je gospa imela 
v kleti tudi mačke, je druga psička neprestano hotela 
k njim. Takoj sem vedela, katera bo prava. Starši so 
uredili vse potrebno, jaz pa sem se že malo poigrala s 
psičko. Bila mi je tako prisrčna. Gospa je rekla, da jo 
bomo skupaj dvignili na sedežno, saj je sama nisem 
mogla. Psičke so bile v zgornjem nadstropju. Imele so 
celo balkon. Odpravili smo se. Psičko smo posadili v 
škatlo, da se ne bi polulala. Pogovarjali smo se, kako 
bi ji bilo ime. Z mamo sva se spomnili na Mimi. Ime 
nam je bilo vsem všeč, zato je postala naša Mimi. Ko 
smo prišli domov, smo z njo odšli na travnik. Prvič 
je stopila na travo. Sprva se je bala, a potem je zače-
la skakljati in se valjati po travi. Bila je tako prisrčna. 
Pomislila sem, kakšno srečo imam. Ko se je začelo 
mračiti, smo odšli v hišo. Malo smo jo božali, se z njo 
igrali, nato sem morala v posteljo. Mimi smo zaprli na 
hodnik. Ni hotela biti sama, zato je še naprej cvilila. 
Stekla sem k njej, čeprav ne bi smela. A kaj naj, smilila 
se mi je. Začela sem jo božati. Mamo je zanimalo, ali 
je Mimi zaspala. Videla je, da sem pri njej. Nagnala 
me je spat, Mimi pa je spustila k njima. Tako smo bili 
vsi srečni. Ta dan se mi je zdel prelep, da bi bilo res. 

Ema Kovač, 5. a

LITERARNE STRANI
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Brodolom

Nekega poletnega dne smo se jaz, Lara Lešnik, 
mami in ati z avtom odpeljali na morje. Po dolgi vo-
žnji z avtom smo prestopili na trajekt.

Ko smo prispeli na otok Brač, smo šli v majhno 
hiško, kjer smo bivali. Podnevi smo se hodil kopat na 
bazene.

Nekega dne pa smo se odločili, da se gremo kopat 
v morje. Ko smo prišli na plažo, je ati naenkrat zagle-
dal kanu in si zaželel vožnje z njim. Izposodili smo si 
enega in zaveslali po morju.

Ko smo bili že zelo daleč od obale, je prišel velik 
val in nas prevrnil. Ati in mami sta videla Laro, a mene 
nikjer. Ati je splaval pod kanu in tam zagledal mene 
in me potegnil na površje. Nazaj smo morali plavati, 
saj je bil kanu poln vode. Ati je kanu sam zvlekel na 
obalo.

Razočarani in jezni smo vrnili kanu. Ati se je na 
lastnika zelo razjezil, saj smo zaradi poškodovanega 
kanuja izgubili tudi mobitel, na katerem smo imeli 
hranjene spomine iz dopusta.

Tako je ostal le spomin na brodolom.
Klara Petek, 5. a

V živalskem vrtu

Zjutraj med poletnimi počitmicami smo se z dru-
žino odpravili v živalski vrt. Med vožnjo sem bila 
tako neučakana, da sem ves čas spraševala starše, kdaj 
bomo tam. Po dolgi vožnji smo le prispeli na cilj. Sta-
li smo pred živalskim vrtom. Preganjala sem jih, saj 
sem čim prej hotela videti živali. Ko smo jaz, Žan in 
Nika čakali starša, da plačata vstopnice, smo se igrali. 
Plačala sta in odpravili smo se na ogled. Najprej smo 
odšli v stavbo, kjer so bili plazilci in pred vsem veli-

ko kač. Na začetku me je bilo strah, a potem sem se 
opogumila. Na koncu sem lahko celo kačo pobožala. 
Po ogledu kač smo se odpravili k opicam. Med potjo 
do opic sta Žan in Nika jedla smokije. Opice so nas 
prvo opazovale, nato pa se nam približale. V tistem 
trenutku je Žan opici dal smoki. Začudili smo se, da 
ga je pojedla, ampak meni je bilo smešno. Nadaljevali 
smo pot in si ogledali tigre, levinje in leve, bele vol-
kove in rdeče pande. Pred seboj smo zagledali hiško. 
Vstopili smo in malo me je bilo strah. Naenkrat se je 
pred nami pojavila soba z netopirji. Mami se je tako 
ustrašila, da je odhitela iz hiške. Ostali pa smo planili 
v smeh. Postali smo lačni. Odločili smo se, da odide-
mo na sladoled. Zagledali smo slaščičarno in zraven 
bazen s tjulni. Z bratcom in sestrico smo takoj stekli 
bliže, da bi bolje videli. Ravno takrat so malicali ribe. 
Pojedli smo sladoled in se odpravili proti domu. Ta 
dan bo mi za vedno ostal v spominu. Imela sem se 
zelo lepo.

Gaja Homec, 5. a

Moč prijateljstva

Prijatelj ti daje moč,
vedno priskoči ti na pomoč,
iz daljave ti pomaga,
če grozi ti ocena slaba.

Nikoli ne pusti te na cedilu,
če spodrsne ti na trdem milu,
predvsem pa le drži,
da ko po dolgem času vidiš ga,
solza sreče na obraz ti prikaplja.

Ta moč je neuničljiva,
ta vez je nedojemljiva.

LITERARNE STRANI
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Prijatelja nikoli ne bi zamenjal,
saj bi vez pretrgal,
to pa ni mogoče,
ker vedno te ob strani hoče.

Lepo je, če prijatelja imaš,
vse bi dal, da bi ga imel,
tudi če vsak dan bi seno mlel.

Lana Hubernik, 5. a

Pogrešana zlata ura

Naočnik in Očalnik sta sedela v svojih naslonjačih. 
Zraven sta poslušala radio. Naenkrat gospa iz radija 
zakriči: »Pogrešana je najlepša in najdražja ura, kdor 
najde lopova in uro, dobi petdeset miljonov evrov!« 
Naočnik in Očalnik na ves glas vpijeta: »Ta nagrada 
je najina!« Ter se odpravita po dvigalu do avta in hi-
tro zdrvita po cesti. Ljudem v bloku so skoraj počili 
bobniči. Ponekod so bile ceste in avtoceste zaprte za-
radi gneče. Vsi ljudje so iskali lopova. On pa je užival 
na morju. Uro je imel skrito pod ležalnikom v pesku. 
Naočnik in Očalnik sta jo iskala v Italiji, Hrvaški, Ma-
džarski in po Avstriji. Čez čas sta dobila idejo, vsak 
lopov bi uro zakopal v pesek. Očalnik zavpije: »Na 
morje!« Čakala ju je dolga pot. Naočnik pove Očalni-
ku, da ima lopov rdečo-modre kopalke ter da je rdeča 
barva na levi strani, to je znak srca, pritrdi Očalnik, 
modra pa na desni. Naočnik pove, da ima na levi stra-
ni pet rumenih zvezdic. Ko prispeta na plažo, gledata 
kopalke. Naenkrat Naočnik zagleda rdečo-modre ko-
palke s petimi rumenimi zvezdicami na rdeči barvi. 
Očalnik zvabi lopova na pijačo, Naočnik pa se požene 
v pesek. Naenkrat zagleda najdražjo in najlepšo zlato 
uro. Shrani si jo v desni žep. Očalnik se je še malo 

pogovorjal, potem sta z Naočnikom odšla na policijo. 
Tam sta dobila denarno nagrado. Oba sta bila pono-
sna. Tako sta živela v ponosu še naprej.

Maša Čuček, 6. a

Velika skrivnost

Nekega večera, ko je Ana mirno spala, je na dre-
vesu zaslišala brušenje krempljev. Najprej je mislila, 
da je samo mačka. A ko je zjutraj odšla na sprehod, je 
na pesku pred hišo videla velike odtise šape. Zato je 
hitro poklicala slavno detektivko Lili. Najprej je Lili 
pregledala stopinje in nato še sledi krempljev. Ker ni 
ničesar našla, se je odločila, da bo prespala pri Ani. Ko 
sta mirno spali, sta naenkrat slišali hojo velike poša-
sti. Hitro sta vzeli nočno lučko in odšli ven pogledat, 
kaj se dogaja. Videli sta čudno stvar z volčjimi očmi, 
kravjim repom in zajčjim gobčkom. Ampak ko ju je 
pošast videla, je hitro zbežala. Hitro sta šli za njo, is-
kali sta sledi. Toda bili sta zmedeni, saj stopinj ni bilo 
nikjer. Drugo noč sta spali zunaj na vrtu. In čakali in 
čakali. Naenkrat pa sta zaslišali šumenje listov. Hitro 
sta se skrili za drevo in opazovali pošast, ki je vohljala 
po Aninem vrtu. Hitro sta planili nanjo. Ampak sta 
padli na tla in ugotovili, da je pošast le hologram. Po-
gledali sta naokrog, da bi videli, kdo vodi pošast. V gr-
movju sta zagledali pojavo, ki je izgledala kot človek. 
Hitro sta se pognali za njim, da bi ga ulovili, ampak 
sta se spotaknile ob vejo na potki in ko sta tako ležali 
na tleh, sta ugotovili, da je stopinje naredil nekdo s 
kartonom. Tako krivca nista ulovili. Ampak na srečo 
prikazen ni več strašila Ane.

Klara Herga, 6. a

LITERARNE STRANI

Rene, Matija in Tilen M., 9. a Kaja in Žana, 8. bGaja Homec, 5. a
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ZANIMALO NAS JE

Kajenje

Nekateri še vedno nočejo sprejeti dejstva, da ka-
jenje resnično ubija, ne le tiste, ki kadijo, ampak tudi 
tiste, ki le vdihujejo njihov cigaretni dim. Kajenje to-
baka je uživanje tobačnih izdelkov, zlasti cigaret, cigar 
in pip. Največ ljudi s kajenjem začne v mladih letih. 
Največ otrok poseže po prvi cigareti iz radovednosti 
in nadaljuje zaradi vrstnikov. Ljudje, ki sami ne ka-
dijo, vendar živijo ali se gibljejo v prostoru z drugimi 
kadilci, so izpostavljeni pasivnemu kajenju. 

V cigaretah so nevarne snovi, ki škodujejo zdrav-
ju. To sta predvsem katran in nikotin. Katran vsebuje 
številne snovi, ki so dokazano rakotvorne. Ko kadilec 
vdihne dim, potujejo škodljivi delci naprej v pljuča, 
nato pa povsem telesu. V pljučih ostanejo drobni del-
ci katrana, ki se sčasoma začnejo nalagati v njih, zato 
kadilec pogosto kašlja, pa tudi hudo zboli. Tudi niko-
tin povzroča različne bolezni in človeka zasvoji, zato 
opuščanje kajenja pogosto ni preprosto.

Tobačni dim ni le rakotvoren, pač pa tudi dra-
ži sluznico. Kadilci in njihovi bližnji verjetno dobro 
poznajo tipičen kadilski kašelj (zlasti jutranji), ki je 
posledica le-tega. Draženje lahko privede tudi do na-
stanka emfizema – zmanjšane elastičnosti in propada 
sten pljučnih mešičkov in do kronične pljučne bole-
zni, ki okvari dihanje. Nastale škode ne moremo z ni-
čimer popraviti, lahko le blažimo posledice. 

Glavni rakotvorni dejavnik v cigaretnem dimu je 
katran. Najbolj s kajenjem povezujemo raka pljuč, saj 
pri kajenju vnašamo rakotvorne spojine neposredno v 
dihala. Rakotvornih spojin pa s kajenjem ne vnašamo 
le v pljuča, temveč tudi v druge organske sisteme, zato 
je kajenje dokazano povezano tudi z rakom žrela in 
grla, požiralnika, želodca, črevesa, sečnega mehurja 
in ledvic. Pri dovzetnih je kajenje lahko tudi sproži-
lec nastanka raka dojke, materničnega vratu, kožnega 
raka, raka trebušne slinavke in levkemij.

Ker tobak pri kajenju izgoreva nepopolno, nastaja 
ogljikov monoksid, sproščajo pa se tudi številni kisi-
kovi prosti radikali. Prosti radikali poškodujejo žilno 
steno in pospešijo nastanek ateroskleroze pri dovze-
tnih posameznikih. Posledice so lahko katastrofalne; 

možganska kap in srčni infarkt. Oboje je dokazano 
pogostejše pri kadilcih kot pri nekadilcih. 

Ker kajenje poškoduje tudi sluznico želodca, je za 
kar četrtino vseh ran na želodcu krivo tudi kajenje. 
Pogost je tudi gastritis in gastroezofagealna refluksna 
bolezen kot posledica škodljivega zatekanja želodčne 
kisline v požiralnik.

Če odmislimo bolezenska stanja, pa je kajenje še 
vedno povezano z okvarami kože. Koža se hitreje sta-
ra, pospešeno se guba, je tanjša in slabše prekrvljena. 
Zato kadilci že zgodaj izgledajo utrujeno, zgubano in 
postarano.

Ženske, ki v nosečnosti vztrajajo s kajenjem, pov-
zročajo počasno rast svojega ploda, povečana je ne-
varnost prezgodnjega poroda, nizka teža ob porodu.

Obolenja zob in dlesni so pri kadilcih pogostejša. 
Glavni vzrok bolezni dlesni je prekomerno kopičenje 
bakterijskih oblog v ustni votlini in nezadostna ali 
nepravilna ustna higiena. Kadilci so obojemu še bolj 
podvrženi. Poleg tega se zaradi katrana in drugih sno-
vi tudi zobje obarvajo rumeno.

Kadilci dolgo časa zadovoljno živijo, ker se jim za-
radi odvisnosti od nikotina zdi, da jim kajenje v večini 
celo koristi, saj se bolje počutijo, ko kadijo. Poleg tega 
pa prenehanje kajenja spremljajo številne neprijetne 
krajše trajajoče posledice; pride tudi do težav pri kon-
centraciji, nemira, razdražljivosti, jeze. Tako kadilci 
šele čez desetletja opazijo hude posledice svojega po-
četja.

Saša Tkalec, 8. b 
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Vpliv cigaret na naš videz

Šokantne sestavine cigarete
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Nova Gorica leži na zahodu Slovenije, ob sloven-
sko-italijanski meji. Velja za eno najmlajših sloven-
skih mest. Po velikosti je 10. največje mesto v Sloveni-
ji. Nastala je šele po 2. svetovni vojni, leta 1947. Leži 
na ravnini, na Solkanskem polju, južno od mesta je 
vzpetina Kostanjevica.

Zgrajena je kot vrtno mesto z veliko zelenicami, 
parki in drevoredi. Sestavljajo jo tudi bloki, stolpnice, 
visoke večstanovanjske zgradbe in enostanovanjske 
hiše. Mesto je razdeljeno na stanovanjski del, poslovni 
del, proizvodnji del, izobraževalni del (šole) ter uprav-
ni del (občina).

Mesto ima približno 13.200 prebivalcev. Število 
ljudi, ki se iz mesta odselijo je večje od števila ljudi, ki 
se v mesto priselijo.

V Novi Gorici je razvita živilska industrija, pohi-
štvena oz. lesna industrija, avtomobilska industrija, 
strojna in kovinska industrija, obutvena in tekstilna 
industrija.

Nova Gorica ima tudi igralnico z igrami na srečo, 
več diskotek in hotelov, zato je mesto zelo zanimivo 

tudi za turiste. Velja za turistično in zabaviščno mesto 
oz. središče.

Znamenitosti, ki jih najdemo v Novi Gorici, so: 
grad Kromberk, v njem je sedaj Goriški muzej z ar-
heološkimi najdbami in v njem so razstavljene slike 
primorskih likovnikov. Na gradu se danes odvijajo 
poročni obredi oz. poroke. Frančiškanski samostan 
na vzpetini Kostanjevica je zanimiva izletniška točka 
za turiste, od koder je lep razgled na celotno mesto 
Nova Gorica. Poleg samostana je zelo znana Marijina 
romarska cerkev na Sveti gori, kamor hodijo romarji 
in verniki iz celega sveta. Solkanski most je kamniti 
železniški most čez reko Sočo pri Solkanu. Ima najve-
čji kamniti lok iz kamna na svetu. 

Javne zgradbe so: občina, pošta, osnovne in sre-
dnje šole, univerza, Primorsko dramsko gledališče, 
pokrajinski arhiv, knjižnica, zdravstveni dom in bol-
nišnica v Novi Gorici.

Novi Gorici nekateri pravijo tudi »mesto cvetja«, 
ker ima veliko nasadov vrtnic, redkih posebnih dreves 
in čudovitih grmovnic.

ZANIMALO NAS JE

Nova Gorica

Maša Čuček, 6. a

https://goo.gl/H1V7fo

https://goo.gl/iiCMRLhttps://goo.gl/tkF3rPhttps://goo.gl/DMRO85

https://goo.gl/2ZfTxe

https://goo.gl/lcCV3qhttps://goo.gl/eN0A7n https://goo.gl/evvz1I

https://goo.gl/4VUzQ4
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NAŠI NAJMLAJŠI

V skupini Lunice smo otroci, stari od 3 do 4 let. 
Skupaj nas je 21, saj smo meseca februarja dobili dva 
nova prijatelja. Imamo ju zelo radi, saj sta vedno do-
bre volje (slika 1).

 Zraven igre se v vrtcu tudi učimo skrbeti za svoje 
zdravje. Obiskala sta nas zobna asistentka in Zobo-
kroki, ki sta nam pokazala, kako si pravilno ščetkamo 
zobe (slika 2).

 Da ostanemo zdravi, se veliko gibamo na svežem 
zraku. Večkrat obiščemo Štralek, kjer imamo dovolj 
prostora za igro v naravi (slika 3).

 Za zimski športni dan je bilo potrebno vložiti veli-
ko truda in dobre volje. Vzeli smo lopatke, odkorakali 
iz vrtca in si uredili progo. Vozili smo se z lopatkami, 
izdelovali snežake in se kepali. Bilo je zelo zabavno in 

igrivo dopoldne (slika 4).
 Kadar pa zaradi slabega vremena nismo mogli 

ven, smo si sneg prinesli kar v igralnico. Naredili smo 
nekaj poskusov s snegom in ugotovili, da se sneg v 
igralnici stopi in nastane voda (slika 5).

 Udeležili smo se kulturne prireditve ob Prešerno-
vem dnevu. Predstavili smo se s pesmico Kaj delajo 
živali pozimi in zaplesali nekaj plesnih korakov (slika 
6).

 Smo že pravi mali matematiki, saj poznamo barve 
in radi razvrščamo matematične like v drevesni dia-
gram (slika 7).

 Zdaj ko se bliža pustni čas, pa že veselo rajamo in 
izdelujemo maske (slika 8 in 9). Ali nas prepoznate?

Lunice z vzgojiteljicama

Lunice

Slika 1 Slika 2 Slika 3

Slika 4 Slika 5 Slika 6

Slika 7 Slika 8 Slika 9



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

Nejc Ozmec, 2. bJan Čuček, 2. a

Angelika Rukav, 4. aJure, Julija, Larisa R., Živa in Žan, 7. 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


