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Sprejem prvošolcev v SUŠ
 

V sredo, 10. 10. 2018, smo bili učenci 1. razreda 
sprejeti v SUŠ. Po kulturnem programu je sledilo izbi-
ranje varuhov in medsebojno obdarovanje. Prijatelj-
stvo smo potrdili s podpisom na drevo prijateljstva.

Skupaj smo tudi zaplesali. Sledilo je sproščeno 
druženje in obljuba, da se kmalu spet srečamo.

Učenci 1. a

Iz srednjega veka v Evropo

Bil sem v postelji in ves na trnih. Na trnih zato, 
ker je bil naslednji dan torek, ko se je začel neke vrste 
poseben teden. Zelo me je zanimalo, kako bo ...

Zjutraj sem vstal hitro in z nasmeškom. To je bil 
prvi dan. Srednjeveške delavnice. Hitro sem se oblekel 
in pojedel zajtrk ter odhitel v šolo (če iskreno povem, 
se je tako dogajalo vse dni).

Tisti dan se je okolica naše šole preselila kar ne-
kaj sto let nazaj. Ljudje tam so se namreč sprehajali 
v čudnih oblačilih, hodili so okrog čudnih reči in iz 
nekega kotla se je še bolj čudno kadilo. Tako sem ko-
maj čakal, da vidim, kaj vse to pomeni. No, pa smo že 
pri prvi srednjeveški delavnici - kaligrafija - jaz temu 
pravim pisava iz srednjega veka, saj danes nihče več 
ne piše tako lepo. Nato smo šli do plemiča Marcusa 
mmmmm, preostalih podimen pa se ne spomnim, 
saj jih je bilo kar nekaj. Povedal nam je, kakšni so bili 
včasih grbi. Potem smo še plesali mestne srednjeveške 
plese, ročno izdelali papir iz lesne mešanice, tiskali na 

njega z ogromnim srednjeveškim printerjem - ups, 
bolje rečeno stiskalnico ter prali perilo s posebnim 
pralnim strojem ‒ to je ribežem. Najbolj všeč izmed 
vseh delavnic pa sta mi bili tisti, kjer nam je gospod 
vitez razložil vse o orožju in kjer smo se igrali srednje-
veške igre, ki nam jih je pripravil dvorni norček. 

Naslednji dan pa se je šola spremenila v en veeee-
elik laboratorij, saj je na obisk prišla Hiša eksperimen-
tov iz Ljubljane. Zbrali smo se v kulturnem domu, da 
so nas pozdravili. Potem pa je ravnatelj moral odpreti 
škatlo in vsi smo že pričakovali, da bo nekaj počilo, 
ampak ven je priletel balon, na katerem je bil napis, da 
se vse uradno začenja. Tako smo si najprej pogledali 
film o Nikoli Tesli, ki je izumil generator, in Thomasu 
Edisonu, ki je odkril žarnico. Nato je sledila malica. 
Po njej smo šli v razred, v katerem so bili pripravljeni 
poskusi: npr. ogledalo ki nima konca, okostnjak, za 
katerega nisi mogel določiti, v katero smer se vrti, ma-
gneti, ki lebdijo, a ne padejo ... Najbolj me je navdušila 
plastenka, v kateri je bila voda in plastični delci. Če si 
jo stisnil, so delci odplavali na poden. Zadnjo uro smo 
šli na igrišče in oblikovali ter sestavljali vodno raketo. 
Ko je bila sestavljena, jo je učitelj Davorin izstrel in 
pri tem me je zelo poškropila. Joj, kako hitro teče čas, 
ko ti je lepo!

Začel se je že tretji dan, poimenovan Z roko v roki. 
Najprej sem mislil, da bo dolgočasen, ampak sem se 
močno zmotil. Prvi dve uri smo z našimi obiskovalci 
(babicami) delal cofke iz volne in kvačkali - ampak 
moram priznati, da sem se pri tem zeeeelo zapletel. 
Drugi dve uri pa sem šival, a na žalost ni bilo časa, da 
bi izdelek dokončal.

Sledila sta dva športna dneva. Za prvi športni dan 
smo imeli dolg pohod okoli Voličine. Po pohodu pa 
nogometni turnir po razredih, ki je potekal na igrišču. 
Bilo je zelo napeto. Končali smo na drugem mestu. 
Naslednji, to je zadnji dan, pa smo imeli še tako ime-
novan Evropski športni dan. Za začetek smo pogledali 
tri posnetke o življenju v Afriki. Potem smo pa tekali 
za boljše življenje v njej. Naredili smo plakat ter šli na 
kratek pohod po Voličini in se poslovili.

 

Verjetno še zelo zelo dolgo ne bom pozabil, kako 
sem potoval iz srednjega veka v Evropo na športni 
dan.

Tjaž Hadžiselimović, 5. a

AKTUALNO
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LITERARNE STRANI

Z NAŠIMI PRIJATELJI 

BILI SMO V ŠOLI. V RAZREDU SMO PONOVI-
LI PREDSTAVO SOVICA OKA. NATO SMO ODŠLI 
NA IGRALA. TAM SO BILI NAŠI PRIJATELJI. PRE-
BRALI SMO JIM PRAVLJICE IN ZAIGRALI PRED-
STAVO SOVICA OKA. OD NJIH SMO DOBILI ČAJ 
IN MAFINE. POKAZALI SMO JIM PROPELERČKE 
Z DREVES. SPUŠČALI SMO JIH. ODŠLI SMO V 
ŠOLO NA KOSILO.

ŽIGA GODEC, 2. A

PIKI ZASPI 

URA JE BILA SKORAJ OSEM. PIKI ŠE SPI. ZA-
MUJAL JE ŽE V ŠOLO. URA JE ŽE ZDAVNAJ ZVO-
NILA. PIKI ŠE JE KAR SPAL. KONČNO SE JE ZBU-
DIL IN RAZTEGNIL. POGLEDAL JE NA URO IN 
VIDEL, DA ZAMUJA V ŠOLO. HITRO JE POSTLAL 
POSTELJO. PRIŠEL JE V KOPALNICO IN VZEL 
ŠČETKO TER PASTO. NA ŠČETKO JE DAL PASTO. 
UMIL SI JE ZOBE IN ODHITEL V ŠOLO. 

TIMOTEJ KMETIČ, 2. A

PIKI GRE NA NOGOMETNO TEKMO 

PIKI SPI. URA JE SKORAJ OSEM. MORAL BI SE 
ŽE ZBUDITI. PIKI JE POKRIT Z ODEJO. PIKI SE JE 
KONČNO ZBUDIL. POČASI SE JE ZAČEL PRETE-

GOVATI. PREVIDNO SE JE RAZGIBAL. VESELO JE 
ŠEL DO UMIVALNIKA IN SI JE ZAČEL UMIVATI 
ZOBE. POTEM JE ŠEL NA NOGOMETNO TEKMO. 
NA TEKMI JE DAL GOL.

DAVID LORENČIČ, 2. A

Počitnice

Komaj sem čakal, da grem k babici. 
Zjutraj smo spakirali stvari. Tja smo se vozili pet-

inštirideset minut. Ko sem prispel, sem zagledal bra-
tranca Lana. Tako je bil vesel, da je kar tekal naokrog, 
za njim pa babica Jožica. Takoj, ko sem razpakiral 
stvari, smo imeli kosilo. Za kosilo smo jedli zrezke, ze-
leno solato in riž. Najedel sem se in šel malo počivat. 

Minila je minuta in že je pritekel moj mali bratra-
nec Lan. Stemnilo se je in počasi smo se šli umivat. 
Nato smo še malo pogledali televizijo in šli spat. 

Naslednje jutro sem pojedel zajtrk. Čez nekaj časa 
je pritekel Lan. Igrali smo se igro človek ne jezi se. 
Zmagala je Maša, drugi sem bil jaz, zadnji pa je bil 
moj dedek. Imeli smo premor. Igrali smo tudi karte. 
Midva z dedkom sva bila prva, babica in Maša pa dru-
gi. 

Prišla sta moja starša. Imeli smo veliko pojedino. 
Ko je bila ura osem, smo se odpravili domov.

Pri babici in dedku sem se imel zelo lepo. 
Jan Čuček, 4. a

Moja soba

Moja soba je v prvem nadstropju. Služi spanju, 
igranju in branju. Sobo si delim s sestrama Vito in 
Ajdo. Kmalu bom dobila svojo sobo. 

Moja soba je kvadratne oblike in ima eno stran 
nižjo. Je velika. Stene so vijolične in svetlo roza barve. 
Strop je roza, tla so temne barve. V njej stoji omara in 
dve postelji. V eni postelji spim jaz, v drugi postelji pa 
spita moji dve sestri. 

V sobi še imamo otroško kuhinjo in preprogo.
Maša Vogrin, 3. a

Avrelija Sužnik, 2. a Tjaša Rojs, 2. a
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Neža in Piki

Neža je sedela na klopi. Zelo se je dolgočasila, ker 
ni bilo njenih prijateljev. Pod klopjo je sedel pes Piki. 
Skupaj sta odšla k prijateljem. Pikija je izpustila iz po-
vodca. Neža se je začela igrati. Piki je videl ptico in se 
zapodil za njo. Ptica je zletela v gozd, Piki pa za njo. 
Neža je videla, da ni Pikija. Njeni prijatelji so ga iskali, 
ampak ga niso našli. Neža je jokala, ker je pogrešala 
Pikija. Nato se je odpravila nazaj h klopi, da bi pospra-
vila svoje igrače. Ko je odšla do klopi, je tam zagledala 
Pikija. Neža se je razveselila. Objela je Pikija in skupaj 
sta se odpravila domov. Neža je sklenila, da Pikija več 
ne bo spustila s povodca. Bila sta zelo srečna. Imela 
sta se rada.

Lucija Sivec, 3. a

Mačja kraja

Nekoč je živela stara babica, ki je imela v hiši ogro-
mno mačk. 

Ena od teh mačk je bila zelo zvita. Vedno, ko je ne-
kaj naredila, se je delala nedolžno in je zatožila druge. 
Seveda! Babica je imela 90 let. Saj ni morala vedeti, če 
je res ali ni res.

 Nekega dne je mucek Grisko iskal svojo špinačo 
(mačjo hrano). Mislil je, da mu je špinačo vzel Bajsek, 
ki je pojedel vse, kaj je dobil pred usta. Celo babičine 
nogavice. Grisko je hitro stekel do Bajsija, se razjezil 
in ga okrivil. Vsi so vedeli, da Bajsek ne laže in če je 
rekel, da ni pojedel, potem res ni. Nato je pomislil na 
Zvitko, ki vedno zatoži druge. Namesto, da bi šel do 
nje, jo je prijavil mačji policiji. Vedel je, da je ona kri-
va. Zvitka je že babici ukradla copate, policija pa jih je 
vrnila. Grisko je potožil babici, vendar ga ta ni slišala. 
Spomnil se je, kako je mucek Roki ukradel uhane tete 
Rosite. Mucek Grisko je tudi bil pameten in je vedel, 
kako priti do sosednjega stanovanja. Ko se je priplazil 
do stanovanja, je takoj skočil na Rokija in ga prisilil, 
da je povedal resnico. Roki je rekel, da ni videl špina-
če. Grisko je naprej iskal kradljivca špinače. Izkazalo 
se je, da je Grisko sam pojedel špinačo med spanjem. 

Zato vedite naslednje. Vedno, ko želite nekoga ob-
tožiti, najprej premislite, ali bi mogoče lahko bili krivi 
sami. 

Lia Lucia Kmetič, 4. a

Če dedek ne zna pripovedovati 
pravljice

Ana: »Dedek, dedek, povej mi pravljico o Rdeči 
kapici.«

Dedek: »V redu, Ana.«
Dedek: »Nekoč je živela Hudobna kapica.«
Ana: »Rdeča Kapica!«
Dedek: »Oprosti. »
Dedek: »Mati ji je rekla, naj gre v Europark.«
Ana: »Ne, naj babici nese potico.
Dedek: »In je na pol poti srečala dinozavra.«
Ana: »Ne, volka.«
Dedek: »Volk jo je vprašal, greš v Europark?«
Ana: »Ne, kam pa greš?«
Dedek: »Če greš v Pariz, mi kupi Eifflov stolp.«
Ana: »Ne, k babici grem.«
Dedek: »Volk je hodil za Rdečo kapico.«
Ana: »Nadaljuj!«
Dedek: »Volk je vzel potico in poklical vse živali 

na pojedino. Konec.«
Ana: »Ne bom več poslušala te čudne pravljice.«

Vito Egghart, 4. b

Maja: »Dedek ali bi mi lahko prebral pravljico?«
Dedek: »Da, katero pa?«
Maja: »Tisto o Rdeči Kapici!«
Dedek: »Nekoč je živela Katja.«
Maja: »Ne Katja, ampak Rdeča kapica.«
Dedek: »Rdeča kapica je odšla k babici, da bi ji 

nesla košaro z zelenjavo. V gozdu je srečala samoroga. 
Samorog je deklico poimenoval Rdeča kapica, ker je 
deklica imela rdeče lase.«

Maja: »To ni prava pravljica, to je tvoja domišlji-
ja.«

LITERARNE STRANI

Mija, Neja, Žiga in Maruša, 5. a Lana, Maks, Tineja, Tai, Neža in Neja, 5. a
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Zato se je Maja odločila, da mu prinese knjigo o 
Rdeči kapici in mu sama prebere pravljico.

Neža Kuhar, 4. b

Barve dreves

Modra drevesa so za delfine
in slive ter za zimo, ki hitro izgine.

Roza drevesa so za punčke in maline
ter za ljubezen, ki hitro mine.

Zelena drevesa so za jabolka in žabe
ter za griče, kakor veselje, ki te pokliče.

Brina Bezjak, 5. a

Prijatelj

Prijatelj je tisti,
ki se s tabo igra
in ti pomaga.

Prijatelj se s tabo smeji
in ti srečo želi.

Prijatelj te ne zapusti,
ko si v stiski.

Prijatelj nikoli ne izreče laži
in besede, ki boli.

S prijateljem je krasen dan,
ker veš da nisi sam.

Jan Čuček, 4. a

Moj prijatelj

Prijatelj je en sam
in ga nobenemu ne dam.
Skupaj greva se igrat 

in to vsakokrat.
Vedno skupaj sva
in norčije zganjava.
Na dvorišču vrabce loviva 
in se veseliva.

Vid Horvat, 4. a

Živalske volitve

Na kmetiji na koncu vasi je živela gospodinja Ma-
rija, ki je imela veliko živali: krave, konje, osla, kokoši, 
petelina, prašiče, koze, ovce in dva psa pastirja. Živali 
se med seboj niso razumele, razen npr. prašič se je ra-
zumel s prašičem ipd. Nekega dne pa je gospodinja na 
pašnik spustila vse živali skupaj. Ker se med seboj niso 
dobro razumele, je nastal »totalen kaos«. Osel Matjaž 
je z vso silo brcnil kravo Metko, ki ji je zavrela kri, in 
je s svojimi mogočnimi rogovi nabodla kokoš Olivijo, 
tako se je nadaljevala veriga pretepov. Nazadnje pa je 
na travnik pridrvel pes Martin in tako zalajal, da so vsi 
v hipu utihnili, on pa je rekel: »Če se res ne moremo 
dogovoriti, čigav bo travnik, pa imejmo volitve, tako 
kot to počnejo starci v ustanovah.« Še v istem trenut-
ku so se vsi postavili v ravno vrsto in glasovanje se je 
lahko začelo. Vsaka žival je dvignila šapo, perutko ali 
taco samo za svojega prijatelja, tako se je v naslednji 
krog uvrstila kokoš Olivija, saj je bilo kokoši največ, 
takoj za njo pa je v finale prišla krava Metka. Po kon-
cu prvega dne volitev so se vse živali odpravile v hlev 
ali kokošnjak. V hlevu je bil mir, v kokošnjaku pa so 
kokoši kar izločile petelina za talca in ga pokljuvale, 
dokler ni pobegnik iz kokošnjaka. Tako je naslednji 
dan tudi petelin glasoval za kravo Metko in prišlo je 
do izenačenja. Osel Martin je predlagal pretep med 
kokoško Olivijo in kravo Metko. Vsi so se strinjali in 
vse je že bilo naret, nato pa je mimo prišla neskončno 
dolga kolona šolarjev, ki je gledala živali. Zaradi tega 
so se vse živali pretvarjale, da so prijateljice. To je bilo 
vsem zelo všeč, najbolj pa petelinu, ki se je lahko vrnil 
v kokošnjak. Od tistega trenutka naprej so bile vse ži-
vali med seboj prijateljice.

Enej Kramberger, 6. a

Nik Diego Damiš, 7. b

LITERARNE STRANI

Laura Vugrinec, 5. a
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Rad pomagam starim staršem. Rad se družim s 
prijatelji. Ne rad se učim angleščino.

Aleš Malek
Rad imam šport, predvsem nogomet. Moj naj-

ljubši igralec je Zlatan Ibrahimovič. V šoli se najbolj 
veselim, ko sledi predmet šport. Rad gledam akcijske 
filme.

Ambrož Vugrinec
V šoli me zanima športna vzgoja. Po šoli obisku-

jem treninge košarke. V prostem času pa sem rad na 
računalniku.

Blaž Sekol
V šoli imam rad predmet šport. Rad igram nogo-

met. Z veseljem spremljam nogometni klub Bayern.
Dennis Polič

V šoli imam najraje šport, všeč pa so mi tudi fizika, 
matematika in angleščina. Stara sem 13 let. Rada gle-
dam televizijo, občasno pa preberem kakšno knjigo. 
Rada imam živali in rada se družim s prijateljicami.

Neja Hadžiselimović
Rad se ukvarjam s športom, in sicer s cestnim 

kolesarjenjem. V šolo ne hodim rad, ampak vseeno 
imam najljubši predmet, to je šport. Rad hodim v na-
ravo in pomagam doma na kmetiji. Poslušam različno 
glasbo. Obiskujem tudi glasbeno šolo.

Julijan Sužnik 
Rada hodim v šolo, moj najljubši predmet je an-

gleščina, ker se naučim veliko novih besed. Rada ple-
šem, treniram tudi hip hop. Rada pomagam ljudem.

Katarina Munda
Moj prosti čas se vrti okoli gledanja kakšnih fil-

mov ali dokumentarcev, saj so mi zelo všeč. Rada pre-
živim čas zunaj, če je vreme sončno, a tudi ko je sneg, 
uživam. Svojega najljubšega predmeta nimam, ker mi 
nobeden ni najbolj všeč. Rada pa se udeležim slašči-
čarskega in likovnega krožka.

Lucija Mesarec
V šoli imam najraje šport, rada pa imam tudi dru-

ge predmete. Rada se družim s svojimi prijateljicami. 
V svojem prostem času se ukvarjam z različnimi špor-
ti, berem in tudi pogledam kakšno serijo. Treniram 
hip hop. Rada imam živali.

Manja Kurnik
V šoli nimam rad spraševanja in matematike. Ni-

sem dober športnik. Moj najljubši predmet je angle-
ščina. V prostem času sem rad na računalniku.

Marko Sernec
Nogomet je moje življenje, pomeni mi vse. Rad se 

družim s svojimi sošolci, vedno me nasmejijo in me 
spravijo v boljšo voljo. Ponavadi se zjutraj zberemo na 
igrišču in pred poukom odigramo kakšno nogometno 
tekmo. V prostem času gledam nogometne posnetke 
spletu.

Nejc Letnik

Rad igram igre na računalniku. Sem prijazen do 
drugih. Rad jem carski praženec in palačinke.

Žan Farazin
Rad imam domače živali. Če lahko, pomagam 

ostalim. Moj najljubši predmet je šport. Najrajši imam 
kužke. Na sploh imam rad vse živali.

Jan Fistrovič
Rad jem, spim in igram video igre. Po pouku se 

rad družim s prijatelji. Ne maram šole.
Naj Škerbot

Sem Sara, stara sem 13 let. Všeč sta mi šport in 
glasba. Rada se družim s prijatelji in treniram karate. 

Sara Rojs
Sem Saša, rada se smejem in družim s prijatelji, 

zato z njimi preživim kar nekaj časa. Prav tako imam 
rada glasbo in živali. V šoli sta mi najbolj všeč špor-
tna vzgoja in slovenščina, angleščina pa mi ni najbolj 
všeč.

Saša Letonja
Sem Daša, obiskujem 8. razred. Večino časa se 

družim s prijatelji in rada poslušam glasbo.
Daša Capl

Sem Klara, obiskujem 8. razred. Rada se ukvar-
jam z različnimi športi. Čas si tudi krajšam z branjem 
knjig. Prosti čas preživim z mojimi prijateljicami. 

Klara Herga
Sem prijazna in rada pomagam. Rada se tudi sme-

jim. Med prostim časom se družim s prijatelji.
Maša Čuček

Sem Primož, rad pojem in igram na razne inštru-
mente. Zelo rad igram nogomet in moje sanje so, da 
postanem poklicni nogometaš. Rad tudi spim in gle-
dam razne akcijske filme in komedije.

Primož Petko
Sem rokometaš v klubu RK Drava. Zaradi šolskih 

obveznosti in treningov komaj čakam, da grem spat. 
Po napornem tednu najbolj čakam na tekmo ali da 
lahko igram PS4.

Timi Šikman
Rada imam konje in glasbo. V prostem času rada 

igram kitaro in se ukvarjam s svojim konjem.
Vanesa Živko

V šolo hodim samo zato, ker morem. Nima rad 
pisnih testov. Doma v prostem času igram PS4.

Žan Aleksander Kostanjevec
V šoli se letos veselim fizike in elektrotehnike. Rad 

imam športno vzgojo. Po šoli grem še na trening ro-
kometa.

Žiga Pulko
Sem Hera. Treniram karate. Rada se družim s pri-

jatelji. Vedno znova si zastavljam nove cilje.
Hera Agapito Masten

8. a se predstavi
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Lia Ludvik je nekdanja učenka OŠ Voličina. Kar 
nekaj časa že trenira judo in dosega odlične uspehe. V 
septembru pa je postala mladinska evropska prvakinja 
v kategoriji do 63 kg. Odločili smo se, da ji postavimo 
nekaj vprašanj o njenih občutkih in samem delu.

Lia Ludvik – druga z leve, evropska prvakinja v kate-
goriji do 63 kg

Kdaj in kako se je začela tvoja pot z judom? 
Moja pot se je začela pred 12 leti, ko me je oče iz 

radovednosti peljal na trening juda. Prvi trening sem 
samo gledala, na drugem pa sem že oblekla svoj prvi 
kimono. 

Zakaj judo? Kaj je tisto, kar te vleče v ta šport?
Ker je to preprosto šport, ki ti da ogromno samo-

zavesti, discipline in je način življenja.
Kje treniraš?
Že tri leta treniram v Celju pri judo klubu Z'dežele 

Sankaku, pri g. Fabjanu.
To pomeni, da imaš treninge daleč od doma. 

Kako je to sploh izvedljivo?
Do treninga imam samo nekaj korakov, saj smo se 

ravno zaradi oddaljenosti odločili, da bom živela na 
klubu. Le tako lahko treniram, kot želim.

Kako poteka tvoj dan (treningi, šola)?
Zjutraj vstajam ob 5.30. Odpravim se na prvi tre-

ning, ki traja vse do 7. ure ali do 7.30, odvisno od pro-
grama. S klubskim kombijem se skupaj odpravimo v 
šolo, trener Igor nas vse razvozi, nato celo dopoldne, 
vse do pol dveh, pridno sedim v šolskih klopeh in 
poslušam profesorje. Po pouku odhitim domov na 
klub, pripravim si kosilo, se hitro najem in se odpra-
vim spat, počivat (brez tega ne gre). Po dveh urah se 
počasi pripravim za trening, vmes še malo učenja in 
odhitim v pomoč trenerjem pri treniranju malčkov, 
ob sedmih pa se začne moj trening, ki traja vse do de-
vete ure. Nato se stuširam in odpravim spat. In tako se 
dogaja vsak dan.

Dosegla si že veliko dobrih rezultatov, pa ven-
dar kakšen je tvoj občutek pred tekmo, pred velikim 
tekmovanjem?

Vsaka tekma je poglavje zase. Včasih me pred tek-

mo zagrabi panika, živčnost, trema, včasih in po veči-
ni pa tega pritiska ni več toliko. Občutki pa so vsakič 
drugačni, odvisno kakšna je tekma.

Si trenutno zadovoljna s svojo »formo« ali bi 
rada kaj izboljšala?

Trenutno sem zadovoljna, ampak tukaj še imam 
rezervo, z rednimi treningi izboljšujem tako fizično 
kot psihično kondicijo.

Slišala sem, da si postala mladinska evropska 
prvakinja. Kako dolgo si se pripravljala na to, kaj to 
pomeni zate, za tvojo prihodnost v judu?

Da, res je. 14. 9. 2018 sem postala evropska prva-
kinja v kategoriji do 63 kg. V bistvu sem samo vsak 
dan trenirala s članicami in poslušala trenerja, sledila 
njegovim navodilom. Ni bilo posebnih priprav na to 
prvenstvo. Od sebe sem dala vse in rezultat je tukaj.

Iz »skrivnih virov« sem izvedela tudi, da boš od-
šla na naslednje olimpijske igre. Ali to drži in kaj 
misliš o tem? Kakšni so tvoji upi, pričakovanja?

Do olimpijskih iger je še daleč, o tem, kdo gre na 
OI, raje ne bi govorila, ker se do takrat lahko še mar-
sikaj zgodi oz. spremeni. Pričakovanja pa so, to pa 
zagotovo.

Kdo je tvoj vzornik/vzornica? Zakaj prav ona/
on?

Moji vzornici sta definitivno Urška Žolnir in Tina 
Trstenjak. S slednjo imam možnosti trenirati in se uči-
ti tudi od nje, večino časa sem ji tudi sparing partner. 
Je najboljši partner in njena hitrost navdušuje, tako 
kot tudi njena tehnika.

Kaj je tvoj življenjski cilj?
Cilj vsakega športnika so olimpijske igre. Tako so 

tudi moj cilj.
Verjamem, da je bilo na tvoji poti do tako viso-

kega dosežka veliko odrekanja. Čemu na primer si 
se odrekala in zakaj meniš, da je vredno?

Res je. Odrekanja so velika. Tako pri meni kot pri 
moji družini. Menim, da vsa ta odrekanja niso tako 
huda, saj smo se navadili na tak način življenja. Vsak 
športnik, ki želi doseči svoj cilj, je pripravljen na velika 
odrekanja. Jaz na primer ne vem, kako je posedati na 
kavicah in ne, kako ponočevati. ČE KDO TO LAHKO 
POTRDI, JE TO MOJA MAMI, hahahaha.

In čisto za konec; se še spomniš kaj na našo šolo? 
Jo kaj pogrešaš? 

Če verjamete ali ne, šola in učitelji, so mi ostali 
v lepem spominu. Velikokrat se spomnim na njih in 
na sošolce, na vsa dogajanja povezana z njimi. Kljub 
vzponom in padcem je bil ta čas v mojem življenju 
najlepši. Pogrešam vse. ZELOOOO!

Hvala, da si bila pripravljena odgovoriti na moja 
vprašanja. Želim ti še veliko uspehov in držim pesti 
zate tudi v prihodnje. 

Neja Hadžiselimović, 8. a
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Lia Ludvik, mladinska evropska prvakinja 
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My life

My name is Ema. I live in Straže. 
I am 12 years old. My birthday is 24 
April. I go to Voličina primary school. 
I am in class 7b. My favourite subjec-
ts are Sport and Slovene. I take the 
bus to school. I don't have a sister or 
a brother.

School starts at half past eight and 
finishes at one o'clock. I have lunch at 
school. After school, I go to ballet les-
sons. On Monday, Tuesday and Thurs-
day I have ballet lessons. After dinner, I do my home-
work and watch TV.

On Saturday mornings, I go to my grandma. In 
the evenings, I play with my dog. My dog's name is 
Mimi and it likes playing with our two cats. I play vol-
leyball on Saturday .This is my week.

Ema Kovač, 7. b

My name is Lana Hubernik. I am twelve years old. 
I live in Slovenia. I go to primary school in Voličina. 
I am in class 7.B. My favourite subjects are Art and 
Physical Education. I don't like History or Maths.

 I walk to school every day. I wake up at 6.am and I 
go to school at 7.am. Lessons start at quarter to eight. I 
usually come home at 2.pm. When I come home, I do 
my homework. Then we have lunch. I go to the music 
school every Wednesday. After the music school, we 
have dinner. Then I brush my teeth and go to sleep. 

I have a sister Kaja. She is 15 years old and she's in 
high school. She takes the bus to school, so she wakes 
up at 5.am and goes to school at 6.am. She plays the 
piano. My parents are Jasna and Marko. I have also 
two grandparents and an uncle Sebastjan. 

Lana Hubernik, 7. b

My name is Nika Pšajd. I am 12. I live in Slovenia. 
I go to the primary school in Voličina and I am in 
class 7B. I don't like Maths or History. 

I take the bus to school at ten past seven. I'm in 
school at twenty past seven and my lessons start at 
twenty to eight. Usually I finish school at ten to three. 
I go home and do my homework. Then I go out with 
my brother. At six o'clock, I have dinner. Then I have a 
shower. At eight o'clock, I watch TV. At half past nine, 
I usually go to bed. I practice a Hip Hop.

 I have a brother. His name is Matic. He goes to the 
primary school Lokavec. He is in class 1. His lessons 
start at eight o'clock. He finishes school at one o'clock. 
This is my day and my brother's day. 

Nika Pšajd, 7. b

My name's Rok Mišič. I'm eleven years old and I 
live in Rogoznica. I go to Voličina primary school. I'm 
in class 7.B. My favourite subjects are Art and Science. 
I don't like Maths or English.

I take the bus to school with my 
friends. School starts at half past eight 
and finishes at ten to one. After school, 
I go home and do my homework. Then 
I play video games with my friends. On 
Monday after school, I have Art and on 
Friday, I have computer classes. 

I have an older brother. His name's 
Žan. We don't go to the same school. 
He's seventeen years old and goes to 
SERŠ high school. He takes the bus to 
school, but their lessons start at seven 
A.M. and finishes at two P.M.

Rok Mišič, 7. b

Summer ends, school starts

In the summer we went to Croatia to the place 
called Fillip i Jakov. We had great time. At the end 
of every day we bought some ice cream and walked 
along the sea shore. We even went on playgrounds. 
When we came home I was kind of sad and happy at 
the same time. I was happy beacuse I saw my dog and 
rabbit. You should see my dog, he was so happy when 
he saw me. We had a swimming pool at our house so 
it wasn't that bad I guess.

On the third of September I had mixed feelings. 
I was happy and sad at the same time. I was happy 
to see my freinds but sad beacuse school started. I'm 
eighth class now and they say that the eighth class is 
the hardest one. So I'm a bit scared of how it's going to 
go. But I have a new backpack, that's good.

I'm looking forward to the twenty-third of Sep-
tember because it is my birthday, yay. I have plans to 
have better grades and to make it to the last class and 
then go to a high school. I'm sad because I have to 
wake earlier.

Jan Fistrovič, 8. a

Summer suddenly ends,
And I am excited to see all of my friends.
We will now tease our teachers,
And every Sunday we'll go to preacher.

Some of us all the summer just study,
But I don't think that's funny.
But I just have a lot fun and 
Enjoy this too short summer. 

But in September we have to return to school again,
To upgrade our knowledge. 

In school we do Math and Art,
I love that part.
But studying and homework is for us a big trouble,
It feels like we are stuck in a bubble. 

Dora Egghart, 9. a

https://goo.gl/EwhgSS
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Zvezdice

Naša skupina šteje 14 otrok in se imenuje Zvez-
dice. Dnevi otroštva zelo hitro bežijo in vsako leto 
smo večji, več znamo, več govorimo, več zmoremo. V 
dnevih, ko nam je svet še neznan, se v vrtcu radi pocr-
kljamo, iščemo nova znanja, radi pojemo, klepetamo, 
se smejemo, igramo, tekamo, sprehajamo, praznuje-

mo in še in še. V letošnjem oktobru ob tednu otroka 
smo imeli pri nas veliko obiskov in bilo je zelo zanimi-
vo. Že sedaj smo se odločili, da ko bomo sami veliki, 
bomo: gasilci, policisti, reševalci, poštarji ... Do takrat, 
ko odrastemo in postanemo prave zvezde, bomo pa še 
sanjali svoje sanje.

Zvezdice z vzgojiteljicama



Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

servis@mursec.eu
www.servis-mursec.si

Tel.: 041 687 765
Tel.: 041 547 189 

Faks: 02 729 26 67

Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7

2230 Lenart

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
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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.

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

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

tel. 02 72 06 281
GSM: 041 643 144
www.gostilna29.si

Živinoreja, poljedelstvo Lenart d.o.o.
Šetarova 21

2230 Lenart v Slovenskih goricah

www.zipo.si
info@zipo.si

tel.: 02 720 07 80
fax: 02 720 07 86

SLIKOPLESKARSTVO IN SPLOŠNA GRADBENA DELA

Branko Goričan s. p.
Placar 11 b

2253 Destrnik

tel.: 02 761 00 34
GSM: 041 688 317

branko.gorican@siol.net
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Galerija

Matic Družovič, 6. aTia Toplak, 1. a Eva Ornik, 3. a

V novembru 2018 bomo izdali jubilejno 200. številko šolskega glasila Šolarček. Prva številka Šolarčka je izšla decembra 1998. S ponosom poudarja-
mo, da je izdajanje šolskega glasila Šolarček posebnost OŠ Voličina. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu, razen julija in avgusta, ko so počitni-
ce. 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 – upokojeni mariborski nadškof, Bogdan Šavli in Mar-
tin Bezgovšek), vsi sponzorji, ustanoviteljica šole – Občina Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport. Sponzorje smo k izdajanju Šolarčka prvič povabili v šolskem letu 2000/01. Od tega šolskega leta je glasilo za vse prejemnike brez-
plačno. V šolskem letu 2001/02 ste prvič sodelovali s prostovoljnimi prispevki tudi starši donatorji iz šole. Ob priključitvi enot vrtca k šoli v šolskem 
letu 2004/05 pa sodelujete še starši donatorji iz vrtca. Od šolskega leta 2000/01 do vključno šolskega leta 2018/19 smo v šolskem skladu skupno zbrali 
več kot 178.000,00 € sredstev. V imenu učencev in učiteljev se šola iskreno ter od srca zahvaljuje vsem staršem donatorjem in sponzorjem, ki ste ali 
še sodelujete v zelo uspešni in pomembni zgodbi izdajanja šolskega glasila Šolarček. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem piscem prispevkov in 
učiteljem mentorjem, ki jih k pisanju vzpodbujate. Posebno zahvalo si zasluži računalničar šole in učitelj, Dani Sajtl, ki Šolarčka oblikuje in pripravi 
za tisk. Po njegovi zaslugi izhaja Šolarček od 52. številke (januar 2004) v e-obliki in je dostopen na spletni strani šole www.os-volicina.si/solarcek.

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Klara Petek, Nika Pšajd, Neja Hadžiselimović, Dora Egghart, Klara Matjašič, Larisa Roškar, mentorica in lek-
torica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl.

OŠ Voličina ima v začetku šolskega leta vpisanih 228 učencev v 11 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Organizirane imamo 4 sku-
pine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 67 ur na teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 80 otrok, ki so razporejeni v 5 skupin. Strokovni 
delavci se bomo tudi v tem šolskem letu trudili, da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Ravnatelj mag. Anton Goznik.

Tel.: 041 642 596       
www.dekor-halozan.si

REKLAME - TISK trgovine

www.mizarstvo-rajsp.si


