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(nadaljevanje z naslovnice)
Strpnost, človekove pravice, svoboda govora, mir 

so vrednote, ki niso dane vsem na svetu. Prav tako je 
bilo poudarjeno, da smo pred vstopom v Evropsko 
unijo oz. še pred nastankom Evropske unije potovali 
iz Ljubljane do Lizbone čez več meja, kjer smo morali 
na mejah vedno čakati in imeti ustrezen denar (dinar-
je, lire, šilinge, marke, franke itd.), danes potujemo iz 
Ljubljane v Lizbono brez zaustavljanja na mejah in v 
vseh državah lahko plačujemo z evri.

Ravnatelj

Mednarodni dan strpnosti

V ponedeljek, 22. 1. 2018, sem s pevskim zborom 
Eksena nastopal v Državnem zboru. Otroci smo na-
stopali za strpnost, da bi nas ljudje spoznali in pri tem 
podprli. Všeč mi je bilo, da sem se fotografiral z dr. 
Milanom Brglezom, predsednikom Državnega zbora. 

Ian Škamlec, 2. a

V Državnem zboru Republike Slovenije je v po-
nedeljek, 22.1. 2018, potekala svečana otvoritev raz-
stave Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in 
prijateljstvo, ki je del istoimenskega nepridobitnega 
projekta za vrtce, osnovne in srednje šole, ki ga izvaja 
Izobraževalni center Eksena.

Izobraževalni center Eksena je izobraževalna usta-
nova, ki nudi izvirna in kakovostna neformalna izo-
braževanja in svetovanja na področju odnosov, oseb-
nostnega razvoja in strpnosti.

Vizija Izobraževalnega centra Eksena je posame-
zniku vrniti spoštovanje, sočutje in ljubezen, s tem 
njegovo resnično vrednost, ter tako soustvarjati druž-
bo, ki je uspešna in ustvarjalna, ne da je uničevalna.

 Izobraževalni center Eksena

Medgeneracijsko druženje v 
Domu Lenart

Dom starejših je kraj, ki se mu mnogi raje izo-
gnejo, ko vstopijo vanj. Če bi vedeli, da je v domu, v 

katerem so stvari korektno vodene in urejene, prav 
živahno, bi morda večkrat zavili tja. Po nasvet, navdih 
ali kanček tolažbe. Stanovalci so namreč vedno veseli 
obiskovalcev, ki se pridružijo temu posebnemu svetu 
v malem. 

Jaz sem se tja odpravila z učenci, ki obiskujejo in-
teresno dejavnost Podmladek RK.

Obisk nam je razkril, da je dom za starejše svet, v 
katerem čas teče počasneje, brez dodatnih pritiskov, 
brez hitenja. Je čas, ko lahko izrazijo sebe skozi različ-
ne aktivnosti. Čas tukaj nikoli ne teče v prazno. Veliko 
zaslug za to gre pripisati osebju, ki v svoje delo vnašajo 
del samega sebe.

Posebna zahvala velja gospe Liljani Cafnik, ki ve-
dno poskrbi, da je naše druženje z varovanci doma 
nekaj posebnega in nepozabnega!

 Irena Pernat

Na obisku pri starejših v Domu 
Lenart

V sredo, 24. 1. 2018, smo ob 15. uri obiskali sta-
rejše v Domu Lenart. Vsi so se nas zelo razveselili. 
Druženje je potekalo v prijetnem vzdušju. Zanimalo 
nas je, kako preživljajo svoj čas. Gospa Katica nam je 
predstavila življenje v domu. Povedala nam je, da ima-
jo kar veliko aktivnosti. Vsakdo lahko najde kaj zase. 
Občasno berejo časopis, se pogovarjajo, se družijo na 
čajankah v kuhinji. Sami si tudi kaj spečejo, na primer 
palačinke ali kekse. To tudi podelijo s tistimi, ki so ne-
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pokretni in samo ležijo v posteljah. 
Oskrbovanci doma si med seboj radi pomagajo. 

Srečni so, da so tukaj in da so skupaj. Pri težavah z 
zdravjem jim pomagajo zdravstveni delavci, ki pravi-
jo, da jih je na žalost premalo. 

Za oskrbovance so organizirane razne aktivnosti, 
kot so kegljanje, metanje v tarčo, ročna dela, bralni 
kotiček, pikniki, pohodi, pevski zbor ... Vsak dan ob 
17. uri in ob nedeljah ob 10. uri pa imajo tudi mašo. 
Ob dejavnostih in druženju pozabijo na vse tegobe in 
bolezni.

Obiskali smo tudi našega starega znanca Maksa 
Zorčiča. Zelo se nas je razveselil. Kljub precej slabemu 
zdravstvenem stanju se je z nami celo malce pošalil.

Čas je vse prehitro minil in morali smo se poslovi-
ti z obljubo, da bomo še prišli.

Melisa Lipnik Spahić, 6. a in Barbara Belčić, 8. a

Športni dan

Sredi januarja smo se s sošolci odpravili na smu-
čanje in drsanje, saj smo imeli zimski športni dan. 
Smučarji so odšli ob 7.40, tisti, ki smo odšli drsat v 
Maribor pa ob 8.30.

Smučarji so mi povedali, da so se imeli super in 
bi z veseljem odšli še enkrat. Ko smo prišli v Maribor, 
smo se ustavili v parku in tam nam je učiteljica po-
vedala nekaj zanimivosti o mestu. Nato smo pojedli 
malico in odšli na drsanje. Na drsanju smo se razdelili 
v dve skupini. V 2. skupini so bili tisti, ki so že znali 
drsati. Ti so delali veliko težje vaje od nas, ki smo bili 
v 1. skupini in smo se šele učili drsati. Na začetku se je 
zdelo zelo težko, ampak ko smo se naučili, je bilo lažje. 
V zadnjih 40 minutah smo imeli odmor za čaj. Nato 
smo zadnje pol ure lahko prosto drsali po celem dr-
sališču. Čez pol ure smo se zahvalili, vrnili drsalke in 
čelade in se odpravili na avtobusno postajo, kjer nas 
je čakal avtobus. Odpravili smo se nazaj v šolo in si 
ogledali film o dveh drsalcih.

Za nas je bila to zelo zanimiva in zabavna dogodi-
vščina ter nova izkušnja.

Rene Marin, 4. b

Proslava ob slovenskem
kulturnem prazniku

Slovenska zgodovina je nekaj posebnega, zato smo 
nanjo vsi zelo ponosni. Sestavljali so jo po delčkih, da 
je kasneje lahko nastala celota. Kar precej velik delež 
je prispeval tudi France Prešeren, kateremu smo ob 
slovenskemu kulturnemu prazniku namenili priredi-
tev.

 Ta je bila 6. 2. 2018 v Kulturnem domu Voličina. 
Nastopali smo učenci OŠ Voličina. Himno sta zapeli 

Brina in Julija, skozi vso prireditev pa nas je popeljala 
Ema. Otroški pevski zbor se je predstavil z čudovito 
odpetima pesmima. Kmalu zatem smo si lahko ogle-
dali angleški valček, ki so ga zaplesali nekateri učenci 
in učenke 9. razreda, zraven pa smo poslušali poezije 
Franceta Prešerna, Toneta Pavčka in Ferija Lainščka. 
Tudi mladinski pevski zbor se je izkazal, sledil pa jim 
je šolski bend. Nato so se po odru zavihtele Klara, Juli-
ja in Žana. Zatem se je ponovno predstavil mladinski 
pevski zbor. Uživali smo lahko tudi ob plesu nekate-
rih učenk 4. in 5. razreda, spremljale pa so jih poezije 
Brisa A. Novaka,Toneta Pavčka in Srečka Kosovela. 
Tudi folklorna skupina nam je priredila izjemno toč-
ko. Poslovili pa smo se s čudovito odpeto pesmijo Eve 
Kurnik.

Ines Tašner, 9. a
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DELOVNI DAN STARE MAME
NEKOČ 

STARA MAMA SE JE ZBUJALA ZGODAJ ZJU-
TRAJ. ZAKURILA JE PEČ IN POSPRAVILA HIŠO. 
PRIPRAVILA JE JUŽINO. K VODNJAKU JE ŠLA 
PO VODO IN JO NA SVITKU NESLA DOMOV. V 
VELIKEM ČEBRU JE OPRALA PERILO IN GA PO-
SUŠILA NA VRVICI. ZVEČER JE OB PETROLEJKI 
PLETLA PULOVER. KO SE JE ČISTO STEMNILO, 
JE ŠLA SPAT. 

TILEN POŠTRAK, 1. A

Domače koline

Nekega dne sem se odpravil v Gočovo. Z dedkom 
in mesarjem smo razrezali pujsa. Naredili smo kašni-
ce. Nekaj mesa smo dali v »kiblo«. Jaz sem vrtel stroj 
za kašnice. Komaj čakam, da bomo spet imeli koline.

Teo Fekonja, 2. a

Zimske počitnice

Med letošnjimi počitnicami je zapadlo veliko sne-
ga. Odločili smo se, da gremo na smučišče na Kope. 
Ker smučamo vsi v naši družini, je bil naš dopust zelo 
lep. Vozili smo se po različnih progah. Iz sedežnice je 
bilo zanimivo opazovati ostale smučarje. Ker smučam 
zelo rad, sem preostanek počitnic smučal na smučišču 
v Voličini.

Lukas Rojko, 2. a

Katjina ribica

Živela je deklica po imenu Katja. Za rojstni dan 
je dobila ribico. Ime ji je dala Zlatka. Imela jo je zelo 
rada. Z njo se je pogovarjala in jo hranila. Nekega dne 
pa ji je poginila. Starša sta Katjo potolažila. Kupila sta 
ji novo ribico in čez čas še eno. Ime jima je dala Zlatko 

in Zlatka. Nekega dne je Zlatka izlegla jajčeca, iz kate-
rih so se izlegle male ribice. Ko so male ribice zrasle, 
so tudi one imele mladiče. Katja je bila srečna, ker je 
imela polno ribic.

Nika Homec, 3. a

Pohod na Zavrh

V soboto dopoldan smo šli na Zavrh. Najprej smo 
si kupili sendviče. Nato smo se odpravili na pot. Naj-
raje gremo po gozdni poti. Tam se usedemo na lovsko 
opazovalnico. Tudi lisice vidimo. Ko pridemo iz goz-
da, gremo na pijačo. Tam pojemo sendviče. Nazaj gre-
mo po drugi poti. Domov pridem umazan. Mama mi 
reče, naj bom drugič bolj pazljiv, a jaz se ne držim tega 
dogovora, zato se moram takoj preobleči. Vedno se 
imam zelo lepo. In naslednji dan grem spet na Zavrh.

Filip Ferk, 3. a

Na smučanju

V soboto smo odšli na smučanje. Z nami sta bila 
tudi Grega in Tomaž. Na Pohorje smo se peljali z gon-
dolo. Vozili smo se deset minut. Ko smo prišli na vrh, 
smo si nadeli smuči. Odpeljali smo se po smučišču. 
Ko smo prišli do prve sedežnice, je oče rekel, da lahko 
grem še do druge. Bilo je zelo ledeno. Morali smo de-
lati velike zavoje. Zraven je bila tudi sestrica Neža, ki 
se je učila smučati. Odšli smo na sedežnico. Na njej so 
se lahko peljali štirje smučarji. In tako smo se smučali, 
dokler ni bila ura devet. Takrat smo odšli domov. Imel 
sem se lepo.

Aljaž Fras, 3. a

Tinka, Binka in Smilka

Nekoč so živele tri popolnoma enake deklice. Nih-
če jih ni mogel ločiti. Učiteljica jih je kar naprej za-
menjevala. Nihče ni vedel, katera je Tinka, Binka ali 

LITERARNE STRANI

Ela Klara Črešnar, 1. a Mellanie Trinkaus, 4. a
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Smilka. Le one so vedele, katera je katera. Kamorkoli 
gredo, so skupaj. Če ima ena oblečeno modro krilo, 
bosta tudi drugi dve oblekli modro krilo. Nekega dne 
pa je mama skuhala tri stvari. V prvi krožnik je dala 
juho, v drugega solato in v tretjega lubenico. Mama je 
rekla, naj se odločijo, katera bo kaj pojedla. Tinka si 
je izbrala juho, Binka solato in Smilka lubenico. Od 
takrat so jih ločili, samo vprašati so jih morali, kaj naj-
raje jedo.

Lia Lucia Kmetič, 3. a

Kralj in grof

Pred davnimi časi je živel zelo reven grof. Ni imel 
žene ali otrok, zato je živel sam. Čeprav je živel sam, 
se je težko preživljal. Nedaleč od njega je živel bogat 
in ošaben kralj. Nekega dne je kralj poklical grofa na 
grad. Grof je sprejel povabilo in odšel. Ko je prispel 
do gradu, so se dvižna vrata kar sama odprla in ven 
je stopil kralj. Povabil ga je v svojo sobano, saj mu je 
moral nekaj povedati. Ko sta bila v sobani, mu je kralj 
povedal, da pozna čudežno goro, na tisti gori pa je 
čudežni travnik, na katerem vse kar si zaželiš, dobiš. 
Grofa je prosil, da odide na tisti travnik in si zaželi dve 
skrinji zlata. Prinese naj ju do njega, tam pa bo kralj 
vzel eno, ena pa bo ostala grofu. Grof se je strinjal s 
ponudbo. Odšel je na pot. Po treh dnevih hoje je pri-
spel do gore. Kar takoj se je povzpel nanjo. Kmalu je 
prispel do čudežnega travnika. Zaželel si je dve skri-
nji zlata in odšel domov. Sproti je še kralju dal eno 
skrinjo, eno pa obdržal. Kralj se je spomnil, da bi on 
lahko odšel na tisti travnik in si zaželel, da obogati. In 
je šel. Takoj ko je prispel do gore, se je tudi on enako 
kot grof takoj povzpel nanjo. Tam si je zaželel, da bi 
njegov grad postal zlat, nato se je odpravil domov. A 
glej, ko je prispel domov, njegov grad ni bil zlat, kje 
pa! Saj na tistem mestu, kjer je prej stal grad, gradu ni 
bilo. Ko pa je grof prišel domov, je namesto njegove 
hiše, stal grad. 

Kralj se je naučil, da ne sme biti pohlepen.
Teo Kutlačič, 5. a

Dobila sem kozico

V nedeljo smo odšli na obisk v Gomile. Tam smo 
se najedli in spili sok. Nato smo se odpravili domov. 
Ko smo prišli domov, ni bilo koze nikjer. Mama jo je 
šla iskat. Našla jo je v hlevu. Zraven nje je bil mladi-
ček. Mama nas je poklicala v hlev. Vsi smo si z zani-
manjem ogledali mladička. Kozici sva dala ime mid-
va z bratom. Rekla sva, da ji naj bo ime Tačka. Tačka 
mora sedaj dosti jesti, da bo zrasla. 

Zelo sem vesela, da imamo malo kozico.
Nika Farazin, 3. a

Pica

Pica, pica slana je,
pica, pica njami je,
pica, pica slastna je,
ko želodec okusi te.

Za kosilo pico bi,
za večerjo pico bi,
vsak dan pico bi.

Zakaj bi pico jedli vsi?
Zato, ker juha
jim smrdi!

Lia Lucia Kmetič, 3. a

Sanjal sem ...

Bil sem čebelica, ki je veselo letala iz cveta na cvet 
in nabirala med. 

A nekega dne me je dobila nevihta. Dež mi je 
zmočil krila, skril sem se pod liste marjetice. Gledal 
sem v nebo, kaplje so padale kot iz topa, jaz pa sem 
bil nemočen in moker skrit pod marjetico. Nenado-
ma mi je pod levim krilom zazvonil čebelji telefon. Bil 
je voznik čebeljega taksija. Povedal se mu, kje se na-
hajam. Prihitel je pome in me odpeljal do panja, kjer 
sem odložil med. Ves moker in tresoč sem stal pred 
panjem, ko sem zaslišal znan glas. Odprl sem oči in 
pred seboj zagledal mamo. 

Ugotovil sem, da so to bile le sanje med mojim 
sladkim spanjem v udobni topli postelji.

Anže Majer, 3. b

Obrni se nazaj

Nočem, ne , nočem se obrniti!
A ko se obrnem, vidim ves svet v barvah.
Vidim mavrico v tisoč barvah.
Še, še se hočem obrniti, da bi videla cel svet!
Ni mi žal!

Laura Vugrinec, 4. b

Vid Caf, 8. a
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Kako dolgo se že ukvarjaš s tenisom? Koliko si 
bila stara, ko si začela igrati?

Prvič sem za teniški lopar na teniškem igrišču pri-
jela, ko sem bila v prvem razredu. Takrat sem se spo-
znala s tem športom, a sem bila tista leta bolj navdu-
šena nad baletom. V tretjem razredu sem spoznala, da 
balet ni tisto, kar bi želela, zato sem začela razmišljati 
o drugem športu. Odločila sem se za tenis in se tako 
z njim začela ukvarjati pri devetih letih. Takrat sem 
igrala povsem začetniški tenis ‒ ki bi se skorajda lahko 
imenoval teniški vrtec, saj sem trenirala z veliko mlaj-
šimi od sebe. Oni so takrat že igrali tenis kakšni dve 
ali tri leta, jaz pa sem bila začetnica. Če hitro preraču-
namo, se torej s tenisom ukvarjam štiri leta in pol.

Kaj oz. kdo te je navdušil nad tem športom?
S čisto prvimi osnovami tenisa me je seznanil uči-

telj Brane Lazič. Takrat je bilo zelo prijetno. To mi je 
ostalo v spominu. Zato sem po baletu takoj pomislila 
na tenis. Tako se je vse skupaj začelo.

Katere teniške klube si že obiskovala?
Kot sem že omenila, sem začela redno trenirati z 

mlajšimi od sebe. To je bilo v Teniškem klubu Mime 
Javševec, kjer me je zraven nje in njenega brata Zora-
na treniral tudi zelo znan teniški igralec Marko Tka-
lec. Ker v igri z mlajšimi nisem najbolj uživala oz. na-
šla izziva, smo se s starši dogovorili, da poskusim, kje 
drugje. Tako sem pričela trenirati na Železničarskem 
teniškem klubu Maribor, kjer treniram še danes. 

Kolikokrat na teden treniraš?
Treniram petkrat na teden, in sicer 6 ur v okvi-

ru skupinske vadbe, 2 uri individualno, uro in pol pa 
imamo tedensko kondicijskih treningov. 

Kako poteka trening?
Na skupinskem treningu (v skupini smo 3-je ali 

4-je) se najprej ogrejemo, najprej brez loparja in nato 
še z njim. In sicer se ogrevanje z loparjem začne na 
malo polje, nato na midi in šele nato na celotnem igri-
šču. Potem treniramo posamezne udarce. Ko to nare-
dimo, pričnemo igrati na točke brez servisa, nato pa 
še z njim. Vse skupaj se seveda zaključi z urejanjem 
igrišča. 

Ali treniraš tudi dodatno izven časa treninga?
Za dodaten trening mi sicer ostane bolj malo časa. 

Ker sem od letos v tekmovalnem programu, pa je ne-
kako priporočljivo, da odigraš vsaj eno “sparing” tek-
mo na teden. Tako to običajno odigram med viken-
dom. Ko se prične lepo vreme, pa pogosto preživim še 
kakšno uro na teniškem igrišču v Voličini.

Je pri tenisu potrebno veliko potrpežljivosti?
Ogromno. Najprej je veliko potrpežljivosti po-

trebne za vadbo udarcev, saj jih moraš neštetokrat 
ponoviti, da jih pravilno usvojiš. Pri tem moraš biti 
pripravljen tudi na kritike, ki ti jih pove trener, saj le 
tako lahko postaneš boljši in napreduješ. Veliko, ve-
liko potrpežljivosti pa je potrebne na tekmi. Tam je 
namreč veliko težje kot na treningu, saj je trema in 
nervoza večja. Tam moraš biti potrpežljiv sam s sabo, 
če ti ne gre najbolje. To se mi pri tenisu zdi najtežje 
od vsega. 

Kateri udarec je najtežje izvesti?
Zaenkrat se mi zdi najtežji servis. 
Kaj je pri tenisu pomembno?
To, da si zbran in da znaš sam sebe obvladati in 

motivirati, da se pod pritiskom ne zlomiš.
Ali obiskuješ tudi tekmovanja?
Zraven prej omenjenih prijateljskih tekem se ude-

ležujem tudi tekmovanj v okviru TZS.
Zakaj sploh igraš tenis?
Ker je to zame sprostitev, nekaj v čemer uživam in 

sem obenem športno aktivna.
Kaj pa tvoji dosežki?
Glede na to da sem tenis začela igrati dokaj po-

zno, nisem pričakovala pretirano visokih dosežkov. 
Vendar sem v lanskem letu kljub vsemu uspela doseči 
svojo prvo zmago na turnirju B kategorije in eno tre-
tje mesto. Letos sem prestopila v starejšo kategorijo, 
kjer je še težje, vendar pridno treniram in upam na 
uspeh. 

Se ti tenis zdi pomemben za življenje?
Zame je tenis pomemben. Zdi se mi, da tudi za 

moje življenje, saj se z njim učim marsičesa: samo-
kontrole, organiziranosti, odprtosti do ljudi, samo-
stojnosti ...

Tjaž Hadžiselimović, 4. a

Neja Hadžiselimović
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STRAN V TUJEM JEZIKU

LAN: »What's your name?«
LANA: »My name is Lana.«
LAN: »How old are you?«
LANA: »I'm seven years old.«
LAN: »Where are you from?«
LANA: »I'm from Slovenia.«
LAN: »What's your favourite colour.«
LANA: »My favourite colour is pink.«
LAN: »What's your favourite number.«
LANA: »My favourite number is five.«

TIMOTEJ: »Good morning.«
URŠKA: »Good mornig.«
TIMOTEJ: »Excuse me.«
URŠKA: »Yes, please.«
TIMOTEJ: »What time is it?«
URŠKA: »It's two o'clock.«
TIMOTEJ: »Thank you.«
URŠKA: »You're welcome.«

MAI: »What day is it today?«
LUKAS: »It's Tuesday.«
MAI: »What's your favourite month?«
LUKAS: »My favourite month is June.«
MAI: »What's your favourite day?«
LUKAS: »My favourite day is Sunday.«

NEJA: »What's your favourite farm animal?«
SIMONA: »My favourite farm animal is a rooster.«
NEJA: »What colour is a rooster?«
SIMONA: »A rooster is brown.«
NEJA: »What does a rooster say?«
SIMONA: »A rooster says cock-a-doodle-do.«

Tako se med seboj po angleško pogovarjajo drugošolci.

Tretješolci spoznavajo čas in se pogovarjajo.
Pogovarjajo se tudi o živalih na kmetiji.

Alenka Kukovec
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Interesne dejavnosti iz področja računalništva so 
na naši šoli stalnica že dolga leta. Vodim jih že petnaj-
sto leto, učencem pa so bile na voljo tudi že prej.

Učencem 1. in 2. razreda je namenjena interesna 
dejavnost Računalništvo – začetni. Učenci spozna-
jo glavne sestavne dele računalnika in računalniško 
opremo v računalniški učilnici. Naučimo se pravilno 
vklopiti in izklopiti računalnik ter uporabljati miško 
in tipkovnico. Spoznamo osnove dela z operacijskim 
sistemom Microsoft Windows (namizje, programi 
namizja, programi menija Start, mape, datoteke itd.). 
Precej časa namenimo računalniški grafiki, kjer se 
spoznamo s programom Slikar (orodja in barve, meša-
nje barv, črno bela slika, barvni negativ, shranjevanje 
slik), programom ArtRage, ki simulira slikarske čopi-
če, flomastre, krede, lopatice in še kaj. V urejevalniku 
besedil Microsoft Word ustvarimo risbo z različnimi 
liki. Zabavamo se s sestavljankami, na katerih so sami 
poznani ... Spoznamo, da se računalnik lahko upora-
blja v izobraževalne namene. Učenci se učijo matema-
tiko, slovenski jezik in spoznavajo naravo s pomočjo 
programske opreme Miška. Spoznamo urejevalnik 
besedil Microsoft Word ter osnove pisanja z računal-
nikom in oblikovanja besedil. Nekaj časa posvetimo 
tudi izobraževalnemu kompletu GCompris v Linuxu, 
ki ga sestavlja več kot 140 različnih aktivnosti.

Učencem 3. in 4. razreda je namenjena interesna 
dejavnost Računalništvo – nadaljevalni. Ponovimo 
osnove dela z računalnikom in operacijskim siste-
mom Microsoft Windows. Učenci spoznajo napre-
dnejše programe za delo z računalniško grafiko, kot 
so Inkscape in Paint.NET, program za »morphing«, 
program za izdelavo stereogramov in program za 3D 
modeliranje Sketchup. V programu Sweet Home 3D 
narišemo načrt hiše, razporedimo pohištvo in si re-
zultate ogledamo v 3D pogledu. Učenci spoznajo ne-
katera naprednejša opravila z urejevalnikom besedil 
Microsoft Word, program za izdelavo grafikonov in 

tabelskih izračunov Microsoft Excel ter program za iz-
delavo predstavitev, kjer izdelajo preprosto predstavi-
tev z vključeno animacijo in prehodi med diapozitivi. 
Učenci spoznajo zanimive brezplačne izobraževalne 
programe, eden izmed njih je tudi za sestavo križank.

Učencem 5. in 6. razreda je namenjena interesna 
dejavnost Računalništvo – internet. Učenci spoznajo 
svetovno računalniško omrežje, različne brskalnike in 
moderno zasnovane aplikacije na svetovnem spletu 
v okviru storitve Google Drive (urejevalnik besedil, 
preglednica ...). Posvečamo se računalniški grafiki, za 
katero potrebujemo samo brskalnik (npr. Sumopa-
int). Učenci izdelajo preprost video posnetek iz foto-
grafij in videoposnetkov s programom MovieMaker. S 
spletnim orodjem izdelamo kratko uvodno video se-
kvenco. Uporabljamo zanimive in ustvarjalne spletne 
aplikacije, kjer so nekatere vezane na določeno obdo-
bje v letu. Izdelamo strip – seveda v spletu. Prve kora-
ke v svet programiranja naredimo z igrami za učenje 
programiranja (LightBot, Run Marco! in igrami pri-
rejenimi za uro kodiranja, npr. Angry Birds). Učenci 
spoznajo spletne učilnice in njihov namen. V spletni 
učilnici za računalništvo zbiramo gradiva in povezave 
do zanimivih vsebin.

Učencem od 7. do 9. razreda je namenjena inte-
resna dejavnost Računalništvo – Linux. Zaradi po-
pularizacije odprtokodnih operacijskih sistemov sem 
se odločil pobližje učencem predstaviti operacijski 
sistem Linux, ki je po krivici zapostavljen. Z učenci 
spoznavamo, nameščamo in uporabljamo različne 
distribucije. Vse so zastonj in zato zelo primerne za 
uporabo doma. Na vseh računalnikih v računalniški 
učilnici je nameščen Ubuntu Linux. Operacijski sis-
tem je potrebno posodabljati, da ostaja varen in sodo-
ben. Posodabljamo ga preko ukazne vrstice ali preko 
grafičnega uporabniškega vmesnika. V primeru izdaje 
nove verzije ga nadgradimo na najnovejšo. Spozna-
mo nekaj uporabniške programske opreme. Na vsa-
kem področju uporabe najdemo ustrezen ekvivalent 
iz operacijskega sistema Windows. Ukvarjamo se z 
računalnikom Raspberry Pi na osnovi Linuxa, ki je 
prioritetno namenjen izobraževalnim ustanovam za 
poučevanje programiranja (Scratch, Python). Možna 
pa je uporaba za različne točno določene funkcije (kr-
miljenje in proženje fotoaparata, krmiljenje robotov, 
namenski mini strežnik itd.). Na Raspberry Pi prikla-
pljamo LED diode, tipke, zvočnik, kamero in še ka-
kšen drug elektronski element. Za smiselno delovanje 
pa napišemo kratke programčke.

V vsakem šolskem letu se ne izvajajo vse interesne 
dejavnosti iz področja računalništva. Letos izvajamo 
Računalništvo – nadaljevalni in Računalništvo – in-
ternet. Velikokrat se je zgodilo, da se je določena inte-
resna dejavnost izvajala v več skupinah.

Dani Sajtl

Računalništvo

Ray Mulec, 4. b
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NAŠI NAJMLAJŠI

Zima in Snežinke

Do prihodnjič vas lepo pozdravljamo iz skupine Snežink.

Zima je naš čas, bi lahko rekli, saj obiskujemo sku-
pino Snežinke. Naši najmlajši otroci pridno rastejo in 
vsak dan pokažejo kaj novega, povedo novo besedo ali 
že zapojejo. Najraje zapojemo slavljencu ob rojstnem 
dnevu in se z njim poveselimo. Zelo radi zapojemo v 
jutranjem krogu, ko lahko izbiramo pesmi in si za-
pojemo ob raznih glasbilih ali z ropotuljicami. V naši 
igralnici imamo barvne žogice, te imamo najraje, saj 
se z njimi igramo in napolnimo snežaka kar po bar-

vah. Da imamo radi sneg, se ve. Malo snega smo si 
prinesli kar v igralnico, ga opazovali, potipali in obli-
kovali v snežaka. Prav tako pa smo imeli tudi športni 
dan na snegu. S pustom smo želeli pregnati zimo in 
zato smo se našemili tudi mi. Kot skupinska maska 
smo bili odlični kuharji, za pustni torek pa smo se na-
šemili vsak po svoji želji. Skupaj z ostalimi maškarami 
v vrtcu smo plesali in se vrteli kot prave snežinke v 
zraku.

Glasbeno dopoldne Igra z zelenimi žogicami Spoznavamo rdečo barvo

Skupinska maska – kuharji Maske po želji otrok Pustno rajanje

Igra s snegom v igralnici Pečemo snežne potičke Zimski športni dan



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

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

ELEKTRO Jože Spevan s.p.

Tel.  041 515 537

Kmetija Spevan
Jagode so naša strast

e-pošta:   spevan@siol.net
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MESO IN MESNI IZDELKI

Stevan Babič
d.o.o.

KLJUČAVNIČARSTVO

Spodnja Voličina 80, 2232 Voličina
tel.: 041 55 88 53
e-pošta: lorber.janko@gmail.com

Janko LORBER s.p.
Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

e-mail: info@bernjak.si
Splet: www.bernjak.si

Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

02 22 843 00 |  www.plinarna-maribor.si

Agro zavarovalna agencija d.o.o.
Titova cesta 63, 2000 Maribor

tel.: 031 393 668, e-pošta: info@aza.si



Galerija

Ambrož Kurnik, 4. b Neja Ditner, 3. b Ema Kovač, 6. b

Nik Mesarec, 9. a Gaja Rojs, 1. a Ajla Ana Egghart, 9. a

V letu 2017 praznujemo 260-letnico organiziranega šolstva v Voličini. Na 7. prireditvi v sklopu praznovanj, ki je bila 19. 9. 2017, nas je obiskal in 
bil slavnostni govornik predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Predsednikova prisotnost daje znanju, veščinam in vrednotam, ki jih goji šola, 
poseben pomen in težo. OŠ Voličina ima v začetku šolskega leta vpisanih 230 učencev v 13 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Or-
ganizirane imamo 4 skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 66 ur na teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 81 otrok, ki so razporejeni v 
5 skupin. S ponosom ponovno poudarjamo, da je izdajanje šolskega glasila Šolarček posebnost šole v Voličini. Zbrana sredstva sponzorjev in staršev 
donatorjev šola nameni nakupu igrač, didaktičnih pripomočkov, učil in knjig. Za darovana sredstva se najlepše zahvaljujemo. Strokovni delavci se 
bomo še naprej trudili, da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Ravnatelj mag. Anton Goznik.

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Neja Hadžiselimović, Manja Kurnik, Lucija Mesarec, Dora Egghart, Klara Matjašič, Larisa Roškar, Ajla Ana 
Egghart, Iva Šuman, mentorica in lektorica: Ksenija 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 sponzorji, ustanoviteljica šole – Občina Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor 
in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


