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Na naslovnici tokratnega Šolarčka so učenci, ki so na tekmovanjih iz znanja na državnem nivoju osvojili 
srebrno ali zlato priznanje, pred tem pa je ta tekmovanja na osnovnem nivoju organizirala šola. Prva vrsta 
z leve: Dora Egghart (7. a), srebrno iz Vesele šole, Blaž Sekol (6. a), srebrno iz matematike, Vid Caf (7. a), 
srebrno iz matematike, Ines Tašner (8. a), srebrno iz matematike, zadnja vrsta: Aljaž Goznik (9. a), srebrno 
iz matematike, Marko Bračko (9. a), srebrno iz geografije, Nikita Fras (9. b), srebrno iz nemščine, Katarina 
Leš (9. a), srebrno iz diabetesa, srebrno iz nemščine, srebrno in zlato iz angleščine in Tina Pliberšek (9. a), 
srebrno iz slovenščine.
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Tehniški dan

V petek, 14. aprila, smo v šoli imeli tehniški dan. 
Izdelali smo igračo, in sicer sestavljanko iz papirja, ki 
je bila sestavljena iz 8 kock. Na vsaki strani kocke je 
bilo potrebno prilepiti del slike, npr. policije, gasilcev, 
civilne zaščite, reševalcev ... in sestaviti pravilen logo-
tip. Razdelili smo se v 4 skupine po 5 učencev. Eden 
iz skupine je odšel v računalniško učilnico in tam poi-
skal in natisnil logotipe. Ostali smo izdelovali kocke iz 
papirja. Vsaka skupina je morala izdelati 9 kock. Bilo 
je precej zahtevno, vendar zanimivo. Ugotovili smo, 
da ima kocka šest enakih kvadratov. Učiteljica Mojca 
je predlagala, da izdelamo tudi škatlo, kamor bomo 
kocke pospravili. Nato je prišla študentka Nuša. Pri-
nesla je kose parketa, iz katerega smo izdelali škatlo. 
Nato smo škatle iz lesa po skupinah skupaj pobarvali. 
Medtem ko so se pobarvane škatle iz lesa sušile, so 
nekateri igrali igro, ki so jo izdelali, drugi so odšli ven 
ali dodatno lepili izrezane listke na kocke iz papirja. 
Kocke smo izdelovali, da bi nam pomagale na Var-
nostni olimpijadi, na katero se odpravljamo v sredini 
maja in nam bo ta igra dodatno koristila. 

Ajda Strmčnik Kranvogel, 4. a

Preizkusni eksperimenti

V ponedeljek, 15. maja, smo učenci druge in tre-
tje triade imeli naravoslovni dan. Devetošolci smo 
se najprej zbrali v učilnici LUM-FIZ ter se razdeli-
li v dve skupini. Prva skupina je odšla v telovadnico 

in začela z meritvami. 
Izmerili smo dolžino 
in širino telovadnice, 
temperaturo, izračunali 
površino ter merili hi-
trost teka posameznih 
učencev. Delali smo z 
ultrazvočnim merilcem 
hitrosti, ki pa ni deloval 
pravilno in so bile meritve netočne. Ko smo se po ma-
lici zamenjali, se je prva skupina odpravila v zeleno 
učilnico in izvajala razne poskuse s pomočjo Science 
Box-a. Science Box ponuja dva različna kompleta s 
pripomočki za izvajanje poskusov t.i. kuhinjske fizi-
ke. Veliko poskusov je praktično prikazovalo fizikalne 
zakonitosti s pomočjo stvari, ki jih lahko najdemo v 
kuhinji (od tod tudi ime kuhinjska fizika). Zanimiv se 
nam je zdel poskus z imenom Vodni stolp v barvah, 
pri katerem smo s pomočjo barv naredili barvni stolp 
in s tem pokazali različne gostote vode, če dodamo 
sol. S poskusi smo obnovili znanje sedmega, osmega 
in devetega razreda. 

Tina Pliberšek in Katarina Leš, 9. a 

Otroci in učenci pojemo, plešemo 
ter igramo 2017 – Pika v operi

V torek, 25. aprila 2017, je bila glasbena prireditev 
Otroci in učenci pojemo, plešemo ter igramo, ki je po-
tekala v kulturnem domu v Voličini. Podnaslov glas-
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bene prireditve je bil Pika v operi. Pika Nogavička, ki 
jo je odigrala učenka Nika Murko, ni želela v opero, 
ker je ni poznala. Anica (Tina Pliberšek) in Tomaž 
(Jan Mastinšek) sta Piki z glasbeno-plesnimi točkami 
otrok in učencev OŠ Voličina dokazovala, da je opera 
lahko tudi zelo zabavna in nadvse zanimiva. 

Prireditev si lahko ogledate na naši spletni strani: 
http://www.os-volicina.si/prireditve.php

Eva Kurnik, 8. a

Z Evo po JAR

Učenka 8. razreda, Eva Kurnik, je učencem 1. VIO 
pripravila potopisno predavanje o JAR. Meseca febru-
arja je štirinajst dni s svojim pevskim zborom potovala 
po tej afriški državi. Uživali smo ob njeni predstavitvi. 
Najbolj so nas navdušile slike s safarija in afriški plesi 
v škornjih. Evi se zahvaljujemo, da je svoja doživetja 
delila z nami.

Silva Potočnik

Naravoslovni dan 7. razreda

V ponedeljek, 15. maja, smo učenci 7. razreda 
imeli naravoslovni dan. Najprej smo se razdelili v 
skupine in odšli v računalniško učilnico. Tam smo 
poiskali fotografije za naše plakate o zdravem načinu 
življenja. Ko smo plakate dokončali, smo poročali in 
debatirali med seboj. Medtem so nekateri učenci odšli 
z učiteljico Petro Šuman v gospodinjsko učilnico, kjer 

so pripravljali namaze. Pripravili so avokadov namaz 
in namaz z bučnimi semeni. Bili so zelo okusni. Ko 
smo pomalicali, smo se nameravali odpraviti na kraj-
ši pohod na Zavrh. Vendar je močno deževalo, zato 
smo odšli v telovadnico. Tam smo igrali badminton 
ter igre z žogo. Imeli smo se krasno!

Dora Egghart in Julija Sirk, 7. a

Obisk občine Lenart

V ponedeljek, 15. 5. 2017, smo učenci 3. a in 3. 
b razreda odšli na ogled Občine Lenart. Najprej smo 
imeli v šoli dve uri matematike, po malici pa smo se 
z avtobusom odpeljali v Lenart. Na občini smo spo-
znali župana, mag. Janeza Krambergerja. V sejni sobi 
smo lahko odigrali vlogo župana. Lano smo izvolili za 
županjo. Voditi je morala sejo ter odgovoriti na nekaj 
vprašanj. Pri odgovorih ji je pomagal kar sam župan. 
Po končani seji nas je župan pogostil še s sokom in 
piškoti.

3. a in 3. b razred

Zaključna ekskurzija 2. razreda

Učenci 2. razreda smo se na zaključno ekskurzi-
jo odpravili v ZOO Ljubljana in na letališče Brnik. 
V lepem vremenu smo uživali ob spoznavanju in 
opazovanju živali. Podrobneje smo spoznali grlico, 
ameriškega goža in morskega prašička. Lahko smo se 
jih tudi dotaknili. Z letališke ploščadi smo opazova-

AKTUALNO
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li vzletanje in pristajanje letal. Občudovali smo tudi 
okoliške gore, ki so še prekrite z snegom.

V skupnem druženju nam je dan prehitro minil.
Učenci 2. a in 2. b

Zaključna ekskurzija tretješolcev

V sredo, 17. 5. 2017, so se učenci 3. a in 3. b razre-
da odpravili na zaključno ekskurzijo. 

V Vulkaniji nas je čakalo zanimivo in nepozabno 
potovanje skozi vulkansko podzemlje. Spoznali smo 
vulkane, se sprehodili po lavini cevi, si ogledali triraz-
sežni film s posebnimi efekti o nastanku vesolja in Ze-
mlje, se z dvigalom spustili v magmatsko ognjišče in 
se na površje vrnili z Olijevim podzemnim vlakcem. 
Ogledali smo si še geološki muzej, kjer smo spoznali 
minerale in kamnine z območja Goričkega ter si ogle-
dali še nekaj zanimivih in poučnih filmov. Po ogledu 

Vulkanije nas je čakala vožnja s turističnim vlakom 
do kamnoloma in vožnja po panoramski poti nazaj 
do Vulkanije. Nato smo si še ogledali grad Grad in v 
njem doživeli mnogo zanimivega. Na grajskem dvori-
šču smo se sprostili ob igri. Sledila je vožnja v Raden-
ce, kjer smo si privoščili sladoled in igro v parku.

3. a in b razred 

U15 KMN Slovenske gorice osvojil 
3. mesto v državi v futsalu

V nedeljo, 14. 5. 2017, je v športni dvorani v Vo-
ličini potekala povratna tekma za 3. mesto v futsalu 
U15, ki ga organizira Nogometna zveza Slovenije. 
Domača ekipa KMN Slovenske gorice se je pomerila 
z ekipo KMN Meteorplast. K zmagi na prvi tekmi v 
Ljutomeru so dodali zmago še v domači dvorani z re-

AKTUALNO



31. maj 2017

stran 6

zultatom 6 : 4. Za ekipo KMN Slovenske gorice igrajo 
samo učenci OŠ Voličina, in sicer: Marko Bračko, Žan 
Rebernik, Aljaž Goznik, Jan Fras, David Ahmetović, 
Nik Kostanjevec, Luka Horvat, Matija Matic Hor-
vat, Artan Džemailji in Alen Ruis. Igralcem iskreno 
čestitam za osvojeno 3. mesto v državi. Ob tej pri-
ložnosti se zahvaljujem vsem staršem, ki otroke oz. 
igralce spodbujate in spremljate na tekmah doma in 
v gosteh. Pogosto ima ekipa KMN Slovenske gorice 
v gosteh več navijačev kot domača ekipa. Spremstvo 
staršev na tekmah je zagotovo eden izmed kamenčkov 
v mozaiku uspehov futsala v Voličini v zadnjem ob-
dobju. Vseh lepih trenutkov, ki jih doživljamo skupaj 
z učenci oz. otroki, pa ne bi bilo brez prizadevnega 
dela trenerjev, Dejana Krambergerja, Štefana Ruisa, 
Andreja Fekonje in Zorana Ahmetovića, zato se vsem 
trenerjem zahvaljujem za njihov strokovni prispevek 
pri osvojitvi bronastega odličja.

Ravnatelj

2. samostojni koncert vokalne 
skupine Amista 

Skupino Amista sestavljajo vokalistke (strokovne 
delavke OŠ Voličina) Regina Dobaja, Klavdija Žabčič, 
Simona Čuček, Petra Šuman in Mojca Vogrin Pivlja-
kovič ter (bivša sodelavka) Anita Grajfoner Petrič, ki 
jih vodi. V soboto, 20. 5. 2017, so zapele na 2. samo-
stojnem koncertu. Obiskovalci smo prisluhnili pestri 
paleti različnih pesmi vse od ljudskih do dalmatin-
skih. Koncert so popestrili učenci Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor, PŠ Lenart, plesalka Hana Pi-
vljakovič in mešani pevski zbor Cerkvenjak.

Za prijeten večer ob poslušanju ubranega petja, 
kjer smo navzoči hranili svoje duše, čestitam vsem 
nastopajočim z željo, da bo pavza do naslednjega sa-
mostojnega koncerta v domači dvorani krajša.

Ravnatelj

Kdo je miški sešil trebušček in kaj 
vse je morala za to narediti?

Ko si je miška pretrgala trebušček, je odšla k šivilji. 
Miška je prosila šiviljo, naj ji zašije trebušček. Šivilja 
je hotela imeti od miške za plačilo jajca, zato je miška 
morala oditi na kmetijo, kjer so imeli kokoši. Kokoš je 
prosila, če ji da nekaj jajc. A kokoš je hotela v zameno 
za jajca imeti koruzni storž. Miška je odšla na polje h 
koruzi in jo prosila, če ji da nekaj storžev koruze. A 
koruza je hotela v zameno za storž imeti mleko. Miška 
je odšla h kozi in jo je prosila, če ji da mleko. Koza ji 
je obljubila mleko, če ji prinese krmo. Miška je urno z 
bolečinami odšla na polje in potem je kozi dala krmo, 
koruzo je poškropila z mlekom, kokoši pa je odnesla 
koruzni storž in šivilja je dobila nekaj jajc. Potem pa ji 
je šivilja zašila trebušček in miška ni nikoli več hodila 
skozi plot. 

Neža Kuhar, 2. b

Ker je bila miška zelo nerodna, si je spet pretrgala 
trebušček. Od sramu se je skrila v hlev. Tam jo je poto-
lažila stara ovca. Le-ta ji je dala volno. Miška je tavala 
z volno sem in tja. Opazoval jo je mojster pajek, ki se 
mu je zasmilila. Povabil jo je v svojo pajkovo mrežo in 
ji s pomočjo volne zašil trebušček. Miška je v zahvalo 
priredila zabavo. 

Anže Majer, 2. b

Miško je zelo bolel trebušček, zato se je odpravila k 
veverici zdravnici. Prosila jo je, da ji zašije trebušček. 
Veverica ji je rekla, naj ji za plačilo prinese lešnik. Od-
šla je k leski, kjer so bili zeleni lešniki. Potrebovala je 
vodo, da bodo dozoreli. Odšla je k potoku. Potok je 
dejal, da bi rad pomagal, vendar je preveč umazan. 
Želel si je, da ga bi nekdo očistil. Odšla je k ljudem na 
vas. Razložila jim je, kaj se ji je zgodilo. Otrokom se je 
zasmilila. Odšli so do potoka in ga očistili. Potok ji je 
v zahvalo dal vodo. Miška je z vodo zalila lesko in ta 
ji je dala lešnik. Lešnik je odnesla veverici zdravnici. 
Ta ji je zašila trebušček. Miška se je naučila, da več ne 
sme plezati pod plotom. 

Neja Ditner, 2. b

AKTUALNO / LIT. STRANI

Aljaž Fras, 2. a
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Resni ljudje

Resni ljudje kadijo
in se ne smejijo,
zato pa velikokrat zbolijo.

Ko poveš jim kakšno šalo,
se ne smejijo,
ampak te z grdim
pogledom odpodijo.

Ne poznajo šale,
ampak samo grde 
poglede na velike in male.

A včasih dober dan imajo 
in takrat se ves čas smehljajo.

Tjaž Hadžiselimović, 3. a

Pesem o smehu

Smešni bacili
so zares mili,
prenašajo bolezen,
po kateri nisi jezen, 
ampak se smejiš, 
da si skoraj miš.

Smeh je pol zdravja,
zato bodi priden kot mravlja,
saj kadar se smejiš,
takrat šele živiš!

Ljudje, ki se smejijo,
ne mislijo na hudobijo.
Zato se smej
in to kar brez mej.

Alen Sužnik, 3. b

Pesem o smehu

Smeh nalezljiva je bolezen.
Naš deda veliko se smeji,
zato zdravo še živi.

Zakaj Tai je brez lepila?
Ker mu ga je smešna vila skrila.

Ko smejimo se,
časa ni za zehanje.
Zdaj, ko veliko se smejim,
se zdravnika ne bojim.

Smeh veliko moč ima,
čeprav se včasih smejita le dva.

Neja Ornik, 3. b

Kaj vse diši?

Diši roža,
ki nežno te po licu boža.
Diši sveža trava,
ki jo ravno žveči sosedova krava.
Dišijo nedeljska kosila
in dišala bi tudi, če bi se preselila.
Diši ljubezen,
to za nekatere je velika bolezen.
Kaj pa reka? Ali tudi diši?
Diši, diši ...
A kaj je pomembnejše,
da tiho šumi.
Nad reko se most vali,
po katerem avto drvi
in njegov bencin prav tako diši.
Diši sveže oprana zavesa,
njen vonj te popelje v nebesa.
Kaj najlepše diši?
Najlepše diši moj dom,
njegov vonj je sladek kot bonbon. 

Larisa Roškar, 7. a

LITERARNE STRANI

Relief, mavčni odlitek, 7. a Kipi, alu folija, 6. a
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Mikroplastika
Nevidni sovražnik življenja

Veliko ljudi se ne zaveda, da je mikroplastika velik 
problem, saj ogroža življenja vseh živih bitij na Ze-
mlji, tudi naša. Razne raziskave ugotavljajo, da je vpli-
vov plastike vedno več.

Plastika je pridobljena snov iz nafte, ki vsebuje 
rakotvorbne snovi, kemikalije in hormonske motil-
ce. Čeprav je zelo nevarna oz. strupena, je del našega 
vsakdana. Iz nje je narejeno večino embalaže, ohišje 
za elektroniko itd. Ker je večinoma namenjena enkra-
tni uporabi, jo ljudje potem zavržemo. Večina prista-
ne ob robu cest, v potokih, gozdovih ... Ker potrebuje 
probližno 1000 let za razgradnjo, so v nevarnosti vsi 
ekosistemi in predvsem živa bitja, ki tam domujejo. 

Kaj je pa potem mikroplastika?
Mikroplastika nastane iz plastike pod vplivom 

sončnih žarkov in delovanja morskih organizmov. K 
tem opredelimo manjše plastične delce, ki so veliki od 
300 mikrometrov do 5 milimetrov. Ločimo primarno 
in sekundarno mikroplastiko. Primarna je načrtno 
proizvedena, manjša od 5 mm, npr: plastične pelete in 
delci (osnovna surovina za plastične izdelke, dodatek 
abrazivnim sredstvem in kozmetičnim izdelkom). Se-
kundarna pa so v bistvu razgrejeni večji kosi plastike. 
In to nam lahko da vedeti, kako nepravilno in neod-
govorno odlagamo odpadke.

Fotografija: Živa Sužnik, april 2017

Mikroplastika je definitivno del našega vsakdana, 
saj se skriva v naših oblačilih in kozmetiki (olja, kre-
me). Zato se lahko vprašamo, kako dobro skrbimo za 
svoje zdravje.

Ljudje smo krivi tudi za poginjanje živali, saj z 
odvrženo plastiko onesnažujemo ekosisteme, ki so 
njihov dom. Najbolj ogrožene so vodne živali, sploh 
tiste, ki vodo filtrirajo. Slabo vpliva tudi na razmnože-
vanje in razvoj. Nekatere živali pa imajo mikroplasti-
ko tudi v svojem telesu, npr. školjke. 

Ko živali zaužijejo večje količine plastike, dobijo 
občutek sitosti in zaradi stradanja umrejo ali pa jim 
plastika poškuduje notranje organe. Zelo majhni delci 
pridejo tudi v meso, kar pomeni, da to mi jemo. To je 
eden izmed načinov, kako pride mikroplastika v naše 
telo. Drug način je z dihanjem, saj je tako majhna. 

Če bi ljudje odgovorneje ravnali s plastiko oz. od-
padki, bi lahko rešili planet Zemljo, kar pomeni vsa 
živa bitja, tudi nas same.

Klara Matjašič, Dora Egghart in Živa Sužnik, 7. a

Budimpešta

V soboto, 25. 3. 2017, smo z družino odpotovali v 
eno lepših evropskih mest, to je Budimpešto. Vožnja 
je trajala 3 ure. Ko smo prispeli, smo si najprej ogleda-
li grad, se za tem ustavili v parku, si ogledali most in se 
nato odpravili še v tunel, ki se nahaja pod gradom. Ob 
dveh smo se odpravili v stanovanje, kjer smo bivali 4 
dni. Naslednji dan smo kupili karte za metro in tako 
smo se lahko neomejeno vozili po celem mestu. V pri-
hodnjih dneh smo si ogledali še živalski vrt, toplice, 
zunanjost in notranjost parlamenta ter veliko drugih 
zanimivosti, ki jih ponuja Budimpešta. 

Lana Toplak, 3. b

Črna murva

 Črna murva 
spada v družino 
murvovk. Na videz 
je podobna beli 
murvi, le da ima 
močnejše in bolj 
hrapavo deblo in 
veje. Ima zelo go-
sto krošnjo. Visoka 
je do 10 metrov. Listi so dolgi od 10 do 20 centime-
trov, široki pa od 6 do 10 centimetrov. So srčaste obli-
ke. Zgornja stran lista je temno zelene barve, spodnja 
pa je dlakava.

Raste, kjer jo posadimo, včasih tudi v gozdovih, 
ampak to je redko.

Plodovi so veliki od 2 do 3 centimetre. Zreli so 
temno vijolični do skoraj povsem črni, po čemer je 
drevo dobilo svoje ime.

Rodi od sredine poletja do poznega poletja.
Iz murve lahko narediš sirup, marmelado in po-

dobno ali pa jo ješ brez kakršnih koli pripravkov.
Uspeva do 1000 metrov visoko.

Tijana Györköš, 5. a
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Pomlad je tu in z njo vse tisto, kar naravnost obo-
žujemo. Toplejši in daljši dnevi. Topli sončni žarki, 
ki nas grejejo, cvetlice, ki krasijo vrtove in travnike. 
Otroci skupine Sončki vemo, da smo za lepo in čisto 
zemljo predvsem odgovorni ljudje. Zato smo se po-
trudili in reciklirali odpadne materiale. Osredotočili 
smo se na pločevinke, v katere smo zasadili zelišča, 
ki nam sedaj krasijo vrtec in jih pridno uporabljamo. 
Ker smo zelo pridni, nas tudi kdo obišče. V ekote-
dnu so prišli delavci iz podjetja Saubermacher, ki so 

nam predstavili svoj poklic. Povedali so nam, zakaj 
moramo ločevati odpadke ter nam pokazali zabo-
je za odpadke. Najbolj pa smo se razveselili znanega 
pevca Issaca Palme, ki nam je zapel nekaj pesmi, tudi 
uspešnico Oba v španščini. Ker zna biti pomlad malo 
muhasta, ne smemo nikamor brez dežnika. To ve tudi 
Muc Kapuc, ki je prišel na praznovanje rojstnega dne 
kar z dežnikom. Želimo vam, da bi vam vedno sijalo 
in vas grelo sonce. Naj vam hitro in čim lepše minejo 
še zadnji dnevi v tem šolskem letu.

Kaj delajo Sončki?

Sončki s Klavdijo in Vesno 
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Sredi marca smo se z avtobusom odpeljale do du-
najskega mednarodnega letališča in od tam poletele 
proti Istambulu, kjer smo prestopile na naslednje le-
talo, ki je letelo proti Johanesburgu. Tja smo prispele 
ob šestih zjutraj. Oba leta skupaj sta trajala približno 
dvanajst ur in pol. Na letališču nas je že čakal avtobus 
in turistični vodič, ki nam je razkazal majhno vasi-
co Soweto, kjer smo si ogledali rojstno hišo Nelsona 
Mandele.

Po ogledu vasice smo krenili proti Pretoriji, ki je 
ena izmed treh glavnih mest Južnoafriške republike. 
V Pretoriji so nas pričakale družine, pri katerih smo 
gostovali. Pri družini sem bivala s svojo sopevko pri 
zboru po imenu Mojca. Pri njih sva okusili veliko nji-
hovih tradicionalnih dobrot. Naslednji dan so sledili 
ogledi. Z družino smo si šli ogledat park, v katerem 
stoji kip v spomin Nelsonu Mandeli in stavba v zahva-
lo Bogu, da jim je pomagal pri vojni z Nizozemci. Po 
ogledih je sledila priprava na nastop in koncert, ki je 
bil seveda izvrsten. Po koncertu naju je družina peljala 
še na suši, ki je bil zelo dober. Zjutraj smo se poslovili 
od družin in se peljali k novim v Potchestroom. 

Naslednji dan nas je čakal ogled univerze v Pot-
chestroomu ter delavnica z dugim zborom imenova-
nim North West University Choir. Spet smo se zjutraj 
poslovili in odšli na drugo destinacijo Bluemfontain, 
kar v slovenščini pomeni vodnjak cvetja.Tam sem bi-
vala pri družini, ki je imela tri otroke. V Bluemfonta-
inu nas je pričakal zbor, ki je pred štirimi leti gostoval 
pri nas, zato so nam pripravili dobrodošlico s tran-
sparenti, kolački in glasbo. Peljali so nas tudi na ogled 
posebnega kraja, kjer se živali sprehajajo prosto, kjer 

želijo. Videli smo zebre, gnuje, noje, žirafe, bizone in 
opice. Šli smo si tudi ogledat muzej, v katerem je shra-
njeno okostje najstarejčega človeka na svetu. Po ogle-
du je ponovno sledil eden izjemnejših koncertov in 
ob koncu smo zapeli še njihovo cerkveno pesem, ki jo 
vsi radi prepevajo, imenuje se Halleluja. Po koncertu 
smo odšli domov spat in zjutraj smo se spet poslovili 
in se odpeljali do Drakensberg resorta, kjer smo imele 
večerjo in spanje. Naslednji dan pa so nas čakale de-
lavnice z deškim zborom Drakensberg Boys Choir, s 
katerimi smo se družile ves dan. Naučili so nas tudi 
svojo pesem, ki se ji reče shosholoza, kar pomeni vlak 
prihaja. Kasneje smo imeli tudi koncert, po njem je 
sledilo druženje, ples ter kratek program pokaži kaj 
znaš. 

 Naslednji dan smo se poslovili ter odšli dalje na 
skrivnostni postanek in to je bil safari. Tam smo vide-
li spet ogromno različnih živali, zvečer pa smo imele 
druženje med seboj, da se bolj povežemo in spozna-
mo, zato smo se igrale različne igre, seveda ni manjka-
lo petja, imele smo tudi taborniški ogenj, na katerem 
smo si pekle penice ter se zabavale. Prišlo je jutro in 
odpravili smo se dalje. Peljali smo se v Durban na le-
tališče, od koder smo leteli v Cape Town – zadnje me-
sto na naši turneji. Odšli smo na rt Dobrega upanja ter 
plavanje s pingvini, nato pa na letališče in domov. Ko 
smo prispeli v Slovenijo, so nas čakali starši z nasme-
ški na ustih in solzah v očeh. Prinesli so nam pustne 
krofe, saj smo zamudile pust. Ta turneja po Afriki je 
bila res nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo v ži-
vljenju.

Eva Kurnik, 8. a

Z zborom Carmina Slovenica na turneji po Južnoafriški republiki
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Izvajanje gradbenih, inštalacijskih
in zaključnih del v gradbeništvu,

trgovina na debelo

MESO IN MESNI IZDELKI

Stevan Babič
d.o.o.



Galerija

Eva Kurnik, 8. a Nepredmetni in predmetni kipi, 
kapa plošča, 7. a

Nina Ulbl, 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
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