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U17 KMN Slovenske gorice državni prvaki v futsalu

V soboto, 8. 4. 2017, se je v športni dvorani v Voličini odigrala druga finalna tekma v kategoriji U17 v 
futsalu, ki ga organizira Nogometna zveza Slovenije. Pomerili sta se domača ekipa KMN Slovenske gorice 
in ekipa KMN Meteorplast iz Ljutomera. V nabito polni športni dvorani se je igral dopadljiv nogomet z ve-
liko zadetki. Ob zadnjem zvoku sirene je semafor kazal 13 : 8 za domačine. Za ekipo, ki je v sezoni 2016/17 
nanizala 18 zaporednih zmag, so nastopali: Marko Bračko, Jan Fras, Aljaž Goznik, Žan Rebernik, Artan 
Džemailji, Nik Kostanjevec in drugi bivši učenci šole. Vsem čestitamo za osvojen laskavi naslov.
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Tudi v tem šolskem letu je šola vsem staršem 
učencev OŠ Voličina razdelila anonimno anketo, ki 
jo je do roka, 23. 3. 2017, vrnilo 223 učencev od 240 
možnih ali 92,9 %. Starši ste pri šestih vprašanjih, ki 
so navedena v tabeli, obkrožali svoje strinjanje oz. 
nestrinjanje s postavljenim vprašanjem (4 - sem zelo 
zadovoljen, 3 - sem zadovoljen, 2 - nisem zadovoljen 
niti nezadovoljen, 1 - sem nezadovoljen in 0 - sem 
zelo nezadovoljen). 

Hvala vsem staršem, ki ste izpolnili in v zaprti ku-
verti vrnili anonimno anketo, s katero šola ugotavlja 
zadovoljstvo staršev s kakovostjo OŠ Voličina. Na le-
stvici od 0 (nič) do 4 ste starši ocenili kakovost OŠ 
Voličina z vrednostjo 3,24. Ocena 3 pomeni, da ste za-
dovoljni, ocena 4 pa, da ste zelo zadovoljni. Dosežena 
povprečna ocena 3,24 je precej dobra, zato se zanjo 
najlepše zahvaljujemo. 

Iz tabele je razvidno, da se zadovoljstvo staršev s 

kakovostjo OŠ Voličina po vzgojno-izobraževalnih 
obdobjih niža. V povprečju ste starši v I. VIO ocenili 
delo šole z oceno 3,45, v II. VIO z oceno 3,16 in v III. 
VIO z oceno 3,11.

Šoli oz. zaposlenim ste izrekli 59 pohval. To po-
meni, da je 26,46 % staršev, ki ste izpolnili anketo, šoli 
oz. zaposlenim izreklo pohvalo za delo. Zapisali ste 
34 kritik oz. 15,25 % staršev, ki je izpolnilo anketo. 
17,49 % ali 39 staršev je podalo predloge in pobude 
za izboljšanje dela šole. Za izrečene pohvale se vsem 
tistim, ki ste jih napisali, zahvaljujemo. Prav tako se 
zahvaljujemo za kritike in predloge, ki ste jih zapisali. 
Trudili se bomo, da bo kritik pri naslednjem anketira-
nju v naslednjem šolskem letu manj. Prav tako bomo 
poskušali upoštevati vaše predloge. Seveda pa vam ne 
moremo obljubiti, da bi vsako vašo kritiko in predlog 
lahko upoštevali.

Ravnatelj

Zadovoljstvo staršev z delom OŠ Voličina v
šolskem letu 2016/17 ocenjeno z vrednostjo 3,24

Vprašanje I. VIO II. VIO III. VIO Skupaj
1. Ali ste nasploh zadovoljni z delom OŠ Voličina? 3,57 3,36 3,23 3,39
2. Ali ste zadovoljni z izvajanjem pouka? 3,69 3,38 3,10 3,39
3. Ali vaš otrok rad hodi v šolo? 3,47 2,91 2,78 3,05
4. Ali ste zadovoljni s šolsko prehrano? 3,12 2,77 2,82 2,90
5. Ali ste zadovoljni z varnostjo učencev na šoli? 3,49 3,22 3,31 3,34
6. Ali ste zadovoljni s ponudbo interesnih dejavnosti šole? 3,39 3,31 3,39 3,36

Skupaj 3,45 3,16 3,11 3,24

Srečna izžrebanka

Saška Gavez, učenka 2. a razreda, je bila izžrebana 
kot nagrajenka časopisa Računanje je igra. Za nagra-
do je prejela komplet suhih barvic, flomastrov in roč-
no lutko. Nagrajenki čestitamo!

Silva Potočnik

Državno tekmovanje iz znanja 
nemščine

Na državnem tekmovanju iz znanja nemškega 
jezika, ki je bilo v četrtek, 14. 3. 2017, na OŠ Janka 
Padežnika v Mariboru sva sodelovali učenki iz deveta 
razreda, Nikita Fras in Katarina Leš. Tekmovanje se je 
začelo s kratko dramsko igro prve triade in končalo s 
plesno točko šestega razreda. Nato smo bili razpore-
jeni po učilnicah in začeli pisati. Bili sva nervozni, a 
kljub temu naju je zanimalo, kaj vse naju čaka v nalo-
gah. Po uri in pol se je tekmovanje končalo in dobili 

smo malico. Ko so po dolgem čakanju prispeli rezul-
tati, sva bili zelo veseli, obe sva namreč prejeli srebrno 
priznanje. 

Nikita Fras, 9. b in Katarina Leš, 9. a 

Državno tekmovanje iz znanja 
angleščine 

V torek, 21. 3. 2017, je na OŠ Ob Dravinji pote-
kalo državno tekmovanje iz znanja angleščine. Ob 
14.00 smo se zbrali pred šolo in si ogledali kratko 
dramsko igro devetih razredov. Po predstavi smo se 
razvrstili po razredih in začeli pisati. Po uri in pol se 
je tekmovanje končalo. Tekmovalci smo prejeli težko 
zasluženo malico ter se podali domov. V naslednjih 
dneh smo čakali rezultate in v soboto, 8. 4., smo jih 
dočakali. Zelo sem bila vesela, ko sem videla rezultate, 
saj sem osvojila zlato priznanje. 

Katarina Leš, 9. a
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Frank Sinatra

Frank Sinatra oz. Francis Albert Sinatra se je ro-
dil 12. decembra leta 1915 v Hoboknu v New Jearsiju. 
Rodil se je v italijanski družini. Njegova mati Natalie 
je bila političarka, njegov oče Antony Martin pa se je 
ukvarjal z raznimi deli. Mama je večino časa namenila 
svoji karieri, zato so za Frenka večino časa skrbele ba-
bica in sestre. Od drugih otrok se je razlikoval po tem, 
da je že od malih nog želel postati pevec, kakršnega še 
ni bilo. V osnovno šolskih letih se je ukvarjal s glas-
bo in boksom. Šolanje je nadaljeval na Demarest high 
school, kjer je tudi maturiral. Občasno je delal tudi na 
radiu. Bil je zelo talentiran in marljiv mladenič. Svojo 
pevsko kariero je začel na političnih shodih, ki jih je 
organizirala njegova mama. Svoj pevski talent je zdru-
žil še z igralskim in tako začel nastopati v musiclih. 
S časom pa je dobil tudi bolj resne dramske vloge. Z 
uspešno kariero je rasla tudi njegova slava. Njegovi 
vzdevki so bili The voice in Ol blue eyes. V svojem 
življenju je bil poročen štirikrat. Njegova prva žena, 
s katero je imel tri otroke Nancy, Franka Juniorja ter 
Tino, je bila Nancy Barbato. Njun zakon je trajal deset 
let. V svojih naslednjih dveh zakonih se je poročil še 
z igralko Avo Gardner in z Mio Ferraro, ki je bila sko-
raj trideset let mlajša od njega. Ta zakona sta bila zelo 
kratka. Njegov zadnji ter tudi najdaljši zakon je trajal 
kar dvajset let. Z njegovo zadnjo ženo Barbaro Blakely 
Marx je ostal vse do smrti. V svoji pevski ter igralski 
karieri, ki je trajala več kot petdeset let, je poleg osta-
lih nagrad dobil oskarja za najboljšo stransko vlogo v 
filmu Od tod do večnosti. To je bila tudi njegova prva 
vloga, v kateri ni pel. Njegovi najuspešnejši filmi so 
bili: V mesto, Mož z zlato roko, Enajst veteranov in še 
mnogo drugih. Njegovi pevski zvrsti sta bili swing in 
jazz. Pel pa je tudi nežne balade. Njegovi najuspešnejši 
pesmi sta bili New York, New York ter My Way. Žal pa 
so s slavo prišle tudi slabe stvari. Mogel se je zagovar-
jati zaradi domnevnih povezav z italijansko mafijo ter 
zaradi davčnih utaj. Ugrabili pa so tudi njegovega sina 
Franka Juniorja. 14. maja leta 1998 je zaradi srčnega 
infarkta umrl v Los Angelesu v Kaliforniji. 

Frank Sinatra je bil eden najboljših pevcev vseh 
časov, njegova glasba pa je živa še danes.

Eva Kurnik, 8. a

Slovenska rokometna
reprezentanca

Kot je večini že znano, je naša rokometna repre-
zentanca na letošnjem svetovnem prvenstvu v roko-
metu osvojila 3. mesto. Njihov selektor je Veselin Vu-
jovič, kapetan pa Vid Kavtičnik. Največ nastopov za 
slovensko reprezentanco ima Uroš Zorman, in sicer 
225. Najboljši strelec je s 702 zadetkoma Luka Žvižej. 
Na svetovnem prvenstvu so igrali Marko Bezjak, Blaž 
Blagotinšek, Dean Bombač, Klemen Cehte, Darko 
Cingesar, Jure Dolenec, Klemen Ferlin, Matej Gaber, 
Dragan Gajić, Blaž Janc, Vid Kavtičnik, Miladin Koz-
lina, Urban Lesjak, Borut Mačkovšek, Gašper Marguč, 
Nik Heningman, David Miklavčič, Žiga Mlakar, Vid 
Poteko, Simon Razgor, Matevž Skok, Sebastian Sku-
be, Staš Skube, Mario Šoštarić in Miha Zarabec. Naša 
reprezentanca je na svetovnem prvenstvu nastopila 
8-krat (prvi nastop je bil leta 1995). Najboljši rezultat 
je dosegla na letošnjem svetovnem prvenstvu v Fran-
ciji, ko je osvojila 3. mesto, torej bronasto medaljo. Na 
evropskem prvenstvu je nastopila 10-krat (prvič leta 
1994), na tem nivoju pa so bili podprvaki že leta 2004. 
Osvojili so srebrno medaljo. In če se spet vrnemo na 
letošnje svetovno prvenstvo ... Prvo tekmo so odigrali 
z Rusijo. Zmagali so za 6 točk, in sicer 26 : 32. Nasle-
dnja tekma je bila proti Katarju. Zmagali so 32 : 30. 
V polfinalu so izgubili proti Franciji, in sicer 31 : 25. 
Proti Hrvaški so zmagali za 1 točko. Rezultat je bil 31 
: 30 za slovensko reprezentanco. Zmagali pa so v za-
dnjih minutah tekme. Bilo je zelo napeto, toda naši 
igralci so zdržali do konca in se uvrstili na 3. mesto. 
Bili smo na trnih in ko je bil konec smo si oddahnili, 
naši igralci pa so se zelo razveselili te zmage. Vsi smo 
veseli za njih, da jim je uspelo priti tako daleč.

ZANIMALO NAS JE
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Plesni nastop

V torek, 21. 3. 2017, so me mama, moja sestrica 
Maja in babica peljale na plesni nastop.

 Najprej smo imele generalko, potem pa smo odšle 
na sladoled. V mestu smo srečale še drugo babico in 
jo povabile na sladoled. Ko je bil čas za nastop, smo 
se morale vrniti v Unionsko dvorano. Najprej smo se 
preoblekle, nato razgibale in že smo bile na vrsti. Ker 
je naš nastop prišla gledat moja sestrica Maja, je po 
celi dvorani kričala: »Mija!« 

Nastop nam je dobro uspel.
Mija Marušič, 3. a

Na smučanju

V soboto je pri meni prespala sošolka Julija. 
Ko sva se zbudili, sva pogledali risanko, potem sta 

se zbudila tudi moja mama in ati. Takrat je bila ura 
osem, zato je Julija odšla domov, jaz pa sem se uredila 
za smučanje. Nato sva se z atijem odpeljala v Avstrijo 
na Weinebene. Na smučišču sta že čakala atijev prija-
telj Rok in njegova žena Tina. Tino je ati učil smuča-
ti, jaz pa sem se po strmih progah smučala z atijevim 
prijateljem Rokom. Potem smo odšli na malico in ka-
sneje smo še smučali.

Po smučanju sva se preoblekla in se odpeljala do-
mov.

Mija Marušič, 3. a

Pesmi o pomladi

Sonce se veselo smehlja,
zvonček se prebuja,
rože že cvete,
pomlad je že tu.

Travniki zelenijo,
češnje že cvetijo,
ptički veselo žvrgolijo.

Mamici zapojem pesmico
za materinski dan.
Mamica moja vesela je,
reče mi, rada te imam.

Zala Družovič, 2. a

Spomladi se ptice selijo
in rože cvetijo.

Materinski dan, dan žena
in velika noč so tu.

Počitnic in toplih pomladnih dni
se že veselimo vsi.

Jan Čuček, 2. a

Sonce toplo sije,
jaz čakam rojstni dan.
Z mamo zvončke nabirava,
jutri je materinski dan.

Ptički so prišli nazaj,
na veji čivkajo sedaj, 
drevesa že cvetijo,
pomlad je že nazaj.

Aljaž Fras, 2. a

Anica 

Anica si je želela hišico za plišaste igrače. Ker ni 
imela denarja, se je domislila, da bodo s prijatelji izde-
lali čim več spominkov in si naredili trgovino.

Prodaja jim je šla kar dobro, dokler ni prišel Bren-
celj in jim vse uničil ter pobral ves denar. Brencelj je 
Jakobu zagrozil, da mu more do večera prinesti de-
nar, če ne ga bo zatožil. Jakob je hitro stekel domov po 
denar. Brencelj pa je začel žaliti in groziti tudi Anici. 
Anico je bilo strah za kužka Srečka. Jakob je vse doma 
povedal očetu. Ta je obvestil Brencljevega očeta, ki je 
takoj zahteval od Brenclja, da se opraviči Jakobu in 
Anici ter vrne denar.

Nina Bezjak, 4. a

LITERARNE STRANI

Lia Lucia Kmetič, 2. a Lana Brus, 2. b
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Jan Oblak

Jan Oblak ima rjave oči in glavo jajčaste oblike, ki 
jo pokrivajo kratki rjavi lasje. Visok je 175 cm, težek 
pa 79 kg. Njegovo telo je mišičasto. Je zelo dober špor-
tnik in se z ekipo velikokrat povzpne na vrh velikih 
tekmovanj. Jan Oblak igra za nogometni klub Atletico 
Madrid. Je vratar. Njegov klub je uspešen tudi zaradi 
tega, ker je lani igral v finalu Lige prvakov proti Real 
Madridu. Igra tudi za slovensko reprezentanco.

Enej Kramberger, 5. a

Vabilo na gravžev dan

Petošolci smo v okviru domačega branja prebirali 
pesmi Andreja Rozmana Roze iz zbirke Mali rimski 
cirkus. Pesnik nas je navdušil z izbranimi rimami in 
humorjem, tako da smo tudi mi poustvarjali in razi-
skovali svet poezije. Nastali so malo drugačni literarni 
prispevki.

Ob gravževem dnevu bo čez eno uro tekma, v ka-
teri je potreben največji izpušni plin (iz zadnjice).

 Ob 11.00 bo tekma, kjer bodo po celem mestu is-
kali najbolj smrdeče, grozeče in odvratne snovi. 

Čez dve uri bo tekma v najbolj groznem spakova-
nju, čez pol ure pa v glasnem riganju. 

Ob 14.00 pa vas vabimo na tekmo v najbolj gro-
znem govorjenju. 

Vljudno vabljeni!
Ambrož Rukav, 5. a

Ob gravževem dnevu bo ob 10. uri kurja maša. 
Po njej sledi bruhanje in tekmovanje, kdo se gnu-

sneje obnaša. 
Ob 12. bo sprint po smeteh, ki mu sledi pripove-

dovanje o najbolj gnusnih dneh.
Ob 13. bo odmor za kosilo z najbolj gnusno izbi-

ro. 
Sledi priprava najbolj gnusne jedi, ki jo poskusijo 

drugi ljudje. 

Ob 15. sledi odvratno modelarstvo, ki ga vodi pro-
metno redarstvo. 

Ne zamudite! Pridite v ostudno dobravo na dnev-
no zabavo!

Klara Petek in Tijana Györkös, 5. a

Veseljaki iz Žalca

Veseljaki iz Žalca hodijo 
po ajdo v Logatec, po loke pa v Ajdovščino,
po kis v Medvode, po med v Kisovec,
po grozdje v Laško, po pivo pa v Grosuplje,
po vrbo v Trst, po trs pa v Vrbo.
po ljubice v Stražo, po stražarje pa v Ljubno,
po koče v Koper, po kopirive pa v Kočevje,
po konje v Senovo, po seno v Slovenske Konjice,
po kokice v Mlako, po žabe pa v Kokrico, 
po ribe v Podlesje, po les v Ribnico,
po kanale v Deskle, po deske pa v Kanal, 
v cerkev v Šmartno, po šmarnice pa v Cerkno.
po štor v Metliko, po metlo v Štore.

Nika Pšajd, Gaja Homec in Tinkara Štruc, 5. a

Veseljaki iz Žalca hodijo 
po ajdo v Koruznike in po koruzo v Ajdovščino,
po krave v Kozjansko dolino, po koze pa v Kra-

nico,
v Borovnice po hurške, po borovnice v Hrušovi-

co,
na Bled po krajnsko klobaso, v Kranj po blejsko 

rezino,
po sol v Logatec in v Lucijo na ogled stare hiše,
v Černomelj po belo, v Belo krajino pa po črno 

barvo,
v Laško po hrast, po pivo pa v Hrastovec,
v Kočevje po med, v Metliko pa po koče,
v Voličino po koze, na Kozjak po vole,
v Šmartno v cerkev, v Cerkljansko po šmarnice.

Lana Hubernik in Neja Lašič, 5. a

LITERARNE STRANI

Primož Petko, 6. a Lucija Mesarec, 6. a
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Ivo je bil osemletni deček, ki je po očetu podedo-
val ladjo po imenu Sinji galeb. S prijatelji je ustanovil 
bratovščino Sinjega galeba. Tako se nekega dne odlo-
čijo, da se odpravijo nazaj na morje in si zadajo nov 
cilj, tokrat da najdejo zaklad stoletja.

Najprej si vse pripravijo: oblačila, hrano, zemlje-
vid, spalne vreče in podobne reči. Poslovijo se od 
domačih in že naslednje jutro se odpravijo na morje. 
»Pojdimo najprej k kralju Indije,« reče Ivo nasmejan. 
Prav še ne konča, že potujejo proti Aziji. Čez dober 
teden brez težav prispejo do kralja Indije, Argana. 
Previdno potrkajo na grajska vrata in zgodi se čudež 
vrata se odprejo in pred njimi stoji sam kralj. Tedaj pa 
reče: »Pričakoval sem vas, vstopite.« Prijatelji vstopijo 
eden za drugim, prvi gre seveda Ivo. Kralj jim med 
potjo razloži, da je za njih zvedel od prijatelja, ki je 
zvedel od prijatelja, ta je tudi zvedel od prijatelja ... Po-
tem se oglasi Pero in pove, da mu ni treba nadaljevati, 
saj popolnoma razumejo, kako je to izvedel. Čez nekaj 
časa ga prosijo, da jim pove, kje je zaklad. Kralj jim 
odgovori: »Ja, ljubčki moji zlati, jaz vam lahko dam le 
namig oz. nekakšno listino o tem.« Mileva začudeno 
reče: »Potem pa to, vseeno, karkoli.« Kralj jim izroči 
star list papirja na katerem piše:

Tam globoko za Jadranom,
skrinja zlata tam leži,

a čuva jo krokodil Aganom,
ki dremucka in preži.

Ivo si še vse enkrat v mislih ponovi: »Tam globoko 
za Jadranom, skrinja zlata tam leži, a čuva jo krokodil 
Aganom, ki dremucka in preži.« Čez nekaj časa reče: 
»Vem, kje je to, oče mi je povedal.« Kot bi trenil so 
že pripravljeni za novo pot. Ivo navigira, Mihael pa 
seveda tam za volanom šofira. In čez dobri dve uri pri-
spejo do željenega kraja. Spopadejo se s krokodilom 
tako, da se potopijo, ga previdno zvežejo in ga usmrti-
jo. Vzamejo zaklad in slavje. Potem pogledajo v škatlo 
in tam leži en majhen listek, na katerem piše: 

Draga druščina!
Odkrili ste zaklad, prav tukaj pred vami. Vi ste ta 

zaklad, vaša sreča, vaše veselje, skratka vaše prijatelj-
stvo, to je zaklad.

Vsi se začudeno spogledajo. Gredo do kralja in se 
mu zahvalijo, saj so odkrili, da je njihovo prijateljstvo 
močnejše od zaklada. Kralj pa jim odvrne: »Prav ima-
te, ker ste to ugotovili, ker se niste razjezili, dobite tudi 
zaklad.« Res jim podari zaklad. Odpravijo se domov 
in zavlada veliko slavje.

Neja Hadžiselimović, 6. a

LITERARNE STRANI

Bratovščina Sinjega galeba na novi pustolovščini

Lara Šrimpf, 5. a Kaja Hubernik, 8. b Klara Petek, 5. a
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Električni kompresor

Ker smo se v šoli učili o zraku, sem nekako prišel 
do ideje, da naredim električni kompresor.

Najprej sem vzel prazno pločevinko od kokakole 
in odrezal obe strani tako, da sem lahko gledal skozi. 
Nato sem vzel pločevinast pokrov za vlaganje in vanj 
zvrtal luknje. Za tem je sledila plastika, mehka kot 
guma. To sem zalepil na pokrov (lepilo sem nanesel le 
na sredino) in skupno rekreacijo zalepil na prvo od-
prto stran. Nadaljeval sem z balonom, kateremu sem 
odrezal del za napihovanje in ga zalepil na drugo od-
prto stran. V (po novem) zaprto pločevinko sem na-
redil luknjo po velikosti cevi, katero sem zalepil vanjo. 
Nato sem na balon zalepil košček lesa. Za poskus sem 
potreboval tudi bakreno žico, kateri sem na koncu na-
redil zanko in jo upognil navzgor in na drugem kon-
cu žice še enkrat navzgor (bakrena žica je elastična za 
upogibanje). Nato sem iz kosa trdne plastike izrezal 
ne preveč majhen in ne preveč velik krog in vanj zvr-
tal luknjo v debelini žice. Ta krog sem zalepil na vrte-
či električni motorček. Nato sem pločevinko nalepil 
na desko in žico pritrdil v luknjo na krogu. Motorček 
sem umeril v primerno višino in razdaljo ter tudi mo-
torček zalepil na desko. Ko sem naredil to, je sledila 9 
voltna baterija in stikalo, kar sem vse skupaj zavaril. 
Ko sem prižgal stikalo, je skozi cevko pihal zrak. Za 
dokaz sem pod cevko zalepil plastični kozarec in nalil 
vodo. Voda je začela brbotati .

Tisti trenutek sem se počutil kot izumitelj (vse 
skupaj je najboljše zalepiti z vročim lepilom).

Ta poskus sem preizkusil trikrat. Najprej sem si 
naredil model in nato po njem naredil učinkovitejši 
in boljši model. Vedno pravim, da izumitelj nikoli ne 
obupa. 

Nik Diego Damiš, 5. a

Odbojka

Odbojka je moštveni šport, ki se igra na odbojkar-
skem igrišču. Igrišče je pravokotne oblike in je razde-
ljeno z mrežo na dva polja. Pri veliki odbojki meri v 
dolžino 18 metrov in v širino 9 metrov. Okrog igrišča 
mora biti na vse strani vsaj 3 metre prostora.

Odbojko igrata po dve ekipi igralcev. Pri veliki od-
bojki je v vsaki ekipi po 6 igralcev. Igralci so obleče-
ni v kratke majice, kratke hlače, športne copate in na 
kolenih nosijo ščitnike. Ekipi se med seboj ločita po 
barvi oblačil.

Igro vodi sodnik. Svojo nalogo opravlja stoje na 
sodniškem stolu. Sodniški stol je postavljen za ste-
brom ob mreži. Sodnik na začetku tekme žreba, ka-
tera ekipa bo začela s servisom, med tekmo pa odloča 
o napakah igralcev in jim izreka opomine. Na koncu 
tekme preveri in podpiše zapisnik.

Odbojka se igra z odbojkarsko žogo.
Igra se začne s servisom. Igralec z njim pošlje žogo 

preko mreže v nasprotnikovo igralno polje. Vsaka 
ekipa se lahko največ 3-krat dotakne žoge. S tretjim 
udarcem mora poslati žogo preko mreže v naspro-
tnikovo polje. Igralci lahko uporabljajo katerikoli del 
telesa, vendar žoga ne sme biti nošena, prav tako se 
igralec žoge ne sme dotakniti dvakrat zapored.

Blok je prva linija obrambe. Pri bloku igralci po-
skušajo zaustaviti žogo tako, da jo blokirajo nazaj v 
nasprotnikovo polje.

Ekipa dobi točko takrat, ko žoga pade na tla na-
sprotni ekipi. Na tla pa žoga ne sme pasti v lastnem 
polju.

Igra se nadaljuje tako dolgo, dokler ena ekipa ne 
doseže 25 točk. Ko doseže 25 točk, osvoji ekipa en niz. 
Po vsakem nizu ekipi zamenjata polji. Zmaga tista 
ekipa, ki prva osvoji tri nize po 25 točk.

Maša Čuček, 6. a
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Krti so krtine pridno delali,
da mi vrtiček si bomo izdelali.
Košaro z zemljo smo obogatili, 
da rastline lahko bi posadili.
Trobentice, vijolice, marjetice

s svojimi cvetovi so nas veselile,
dokler niso cvetov izgubile.

Srce se nam je smejalo,
ko seme vrtne kreše hitro iz zemlje je pognalo.

Za zdravje bomo skrbeli,
ko iz vrtička zelišča bomo vzeli.

Stevija, melisa, peteršilj in drobnjak 
na krožniku dan za dnem bo naš junak. 

Pametno strašilo bo poskrbelo,
da v našem vrtcu vse bo zacvetelo.

Pomlad se je prebudila in tudi Vrabčki smo postali še bolj razigrani in igrivi. 

V teh sončnih dneh smo najraje zunaj na naših igrali. 

Vrabčki

Vključili smo se v projekt »Iz majhnega zraste veliko« in tako je nastala tale pesem:

Iz majhnega zraste veliko
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Vinarium je najvišji slovenski stolp. Nahaja se v 
Lendavi, natančneje v Dolgovaških Goricah na nad-
morski višini 302 metra. Iz njega je mogoče videti v 
kar štiri države (v Slovenijo, Avstrijo, na Madžarsko 
in na Hrvaško), saj je visok 53,5 metrov. Graditi so ga 
začeli v začetku januarja 2015, končali pa julija istega 
leta. Čez mesec in nekaj dni, natančneje 2. septembra, 
so ga tudi uradno odprli. Projektirala sta ga arhitekta 
Oskar Virag in Iztok Rajšter. Stolp ni bil ravno poceni, 
saj so zanj morali odšteti približno 1,8 milijona evrov. 

Nanj se lahko povzpnete z dvigalom ali po 240-ih 
stopnicah. Je okrogle oblike in ima pritličje ter devet 
nadstropij. Ima jekleno strukturo z armirano-beton-
skim pritličjem. Povsem na vrhu je odprta razgledna 
ploščad, od koder seže prekrasen pogled na povsem 
ravninsko pokrajino. Nadstropje nižje je tudi zaste-
kljen razgledni prostor, ki se ga obiskovalci pogosto 
poslužijo v primeru slabega vremena in zimskih tem-
peratur, v stolpu se lahko tudi okrepčajo v gostinskem 
lokalu, kupijo spominke v trgovinici namenjeni prav 
temu ali dobijo vse potrebne informacije na t. i. infor-
macijski točki. 

Da je zamisel o stolpu bila pravšnja in da pritegne 
obiskovalce iz bližnje in daljne okolice potrjuje tudi 
podatek, da je v dobrem letu na stolp stopilo približno 
100.000 obiskovalcev, kar pomeni v povprečju 2.739 
obiskovalcev na dan. 

Prirejeno po viru: https://goo.gl/rPxe9L in https://
goo.gl/bTXHWi.

 Podoba Vinariuma je že ob prvem pogledu nav-
dušila tudi mene, zato sem se odločila, da poskusim 
izdelati model tega stolpa. 

Če je tudi vas tako prevzel in si ga želite izdelati 
potrebujete:

 karton, ✴
 škarje, ✴
 tekoče lepilo in  ✴
 šestilo.  ✴

Postopek izdelave:

 Iz kartona izrežite krog s premerom 18 cm in  ✴
trak širok 7cm. Na trak zalepite krog in poča-
kajte, da se lepilo posuši (glejte model).
 Nato izdelajte okrogli profil, ki bo v višino me- ✴
ril 17 cm. Zalepite ga na prej dobljeni izdelek.
 Ponovno izrežite krog, tokrat s premerom 8  ✴
cm in trak širine 2 cm (zlepite ju skupaj kot na 
začetku).
 Vse skupaj zalepite, se pravi, ta izdelek nalepite  ✴
na tulec.
 Narežite si trakce široke 0,5 cm in dolge 20 cm.  ✴
Zdaj jih še samo prilepite, kot kaže model in 
vaš izdelek je končan.

Neja Hadžiselimović, 6. a

ZANIMALO NAS JE

Vinarium



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

Lina Sekol, 1. a Gaja Homec, 5. a Ines Tašner, 8. 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

PRAVO ZAVAROVANJE

VAŠE KMETIJE

AGRO ZAVAROVALNA AGENCIJA, d.o.o.
Titova cesta 63
2000 Maribor

TEL. ŠT.: 031 / 393 - 668
E-MAIL: info@aza.si


