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Marie Curie v Voličini

15. aprila 2022 so si učenci II. in III. VIO v okviru kulturnega dne ogledali gledališko predstavo Neustra-
šna raziskovalka Marie Curie in radioaktivnost. Predstava se na igriv in zabaven način ukvarja z radioaktiv-
nostjo, znanstvenim delom Marie Curie in družbenimi okoliščinami, v katerih je delala. Izvrstnima igralce-
ma, Tomažu Lapajne Deklevi in Davidu Dolamiču, je uspelo, da so učenci kljub zahtevni temi navdušeno 
spremljali gledališki dogodek in aktivno sodelovali. Kulturni dan smo nadgradili z likovnim poustvarjanjem 
v stilu pop arta in gledališkimi ustvarjalnicami.
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Zbiralna akcija Stopimo skupaj

Zagotovo nas je vse pretresla informacija, da se 
v naši skoraj neposredni bližini odvija kruta vojna, 
kjer najbolj trpijo vsi prebivalci Ukrajine, še posebej 
otroci in starejši. Oči celega sveta so uprte v dogaja-
nje, ki je nedaleč stran od nas. Več milijonov prebival-
cev je zaradi posledic spopadov ostalo brez domov in 
osnovnih potrebščin za preživetje. Mnogo izmed njih 
je zapustilo svojo državo in si poiskalo varno zavetje v 
tujini. Med njimi mnogo otrok.

V mesecu marcu smo izpeljali šolsko humanitarno 
zbiralno akcijo za Ukrajino. Z njo smo ljudem v stiski 
tudi mi priskočili na pomoč. Pomoč, solidarnost, so-
čutje in mir so namreč vrednote, ki na naši šoli zase-
dajo posebno, pomembno mesto. Zbiranje higienskih 
potrebščin, hrane in šolskih potrebščin za prebivalce 
Ukrajine je potekalo v prostorih šole in na šolski pri-
reditvi v kulturnem domu. Količina zbranega nas je 
prijetno presenetila. Ob pomoči Občine Lenart smo 
zbrano predali Nadškofijski Karitas Maribor. Ti so 
poskrbeli, da so zbrani artikli res namenjeni ljudem, 
ki so zbežali iz vojnih območij, in tistim, ki so žal ujeti 
sredi vojne.

Hvala vsem, ki ste se odzvali in pomagali.
Regina Dobaja

Srebrno priznanje pri projektu 
Turizmu pomaga lastna glava

V torek, 5. 4. 2022, so se učenci, ki obiskujejo inte-
resno dejavnost Turistični krožek, udeležili Turistične 
tržnice v Mercator centru v Mariboru. Turistično tr-
žnico pripravlja Turistična zveza Slovenije s sodelova-
njem Ministrstva za gospodarstvo in razvoj ter Mini-
strstva za izobraževanje, znanost in šport. Je dogodek, 
ki se odvija v sklopu projekta Turizmu pomaga lastna 
glava.

Učenci so se predstavili s projektno nalogo Ruper-
ška oaza – sprostitev sredi gričev pod mentorstvom 
učiteljice Biserke Gavez Jaballah in učitelja Braneta 

Laziča. Sodelovali so Brina Bezjak, Neža Štruc, Julija 
Horvat, Maruša Vrčko, Laura Vugrinec, Tineja Ru-
pnik in Alex Fekonja. Učenci so za projektno nalo-
go in predstavitev na Turistični tržnici prijeli srebrno 
priznanje.

Čestitamo!
Biserka Gavez Jaballah

Čistilna akcija v Voličini

V petek, 8. 4. 2022, je na OŠ Voličina potekala či-
stilna akcija. Učenci od 1. do 9. razreda so se odpra-
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vili po okoliških krajih. Vsak razred je očistil svoj del 
določene poti. Nekateri predeli so bili bolj onesnaženi 
od drugih, sploh tisti, ki ležijo, kjer je več prometa in 
se giblje več ljudi. Ob koncu čistilnega dneva je naš 
namen bil dosežen, da smo očistili vsaj del domačega 
kraja.

Učenci OŠ Voličina

Tekmovanje iz konstruktorstva in 
obdelave gradiv

V petek, 1. 4. 2022, je na OŠ Velika Nedelja po-
tekalo regijsko tekmovanje iz konstruktorstva in ob-
delave gradiv. Osnovno šolo Voličina je zastopalo 9 
učencev, ki so sodelovali v naslednjih kategorijah: 
les, kovine, umetne snovi, papir in v modeliranju s 
program SketchUp. Kljub temu da se niso uvrstili na 
državno tekmovanje, so učenci pokazali veliko mero 
kreativnosti pri izdelavi svojih izdelkov ter si tekmo-
vanje zapomnili kot poučno izkušnjo.

Janja Horvat

Močvirski vrt in dren

Toplo in sončno pomladno vreme nas kar vabi, da 
se zeliščarji odpravimo na potep. Najprej smo obiskali 
močvirski vrt. Zanj skrbijo naše tete zeliščarke iz KD 
Rojs Srečko Niko Voličina. Pričakala nas je ga. Marija. 
Na sprehodu po vrtu smo z njeno pomočjo spoznali 
koristne in tudi zdravju škodljive rastline. Potem smo 
se sprehodili do Čučkovih, kjer smo spoznavali dren. 

Prisluhnili smo pravljici o medvedu in drenu. Ogleda-
li smo si drenov grm s cvetovi. Drenove plodove, ki se 
imenujejo drnulje, smo poskusili v čaju in kompotu. 
Naj še povemo, da so nam čaj skuhali tretješolci, Ma-
rija pa je poskrbela za vse potrebno. Bilo je lepo.

2. razred

Močvirski vrt

Učenci 3. razreda že od nekdaj zelo radi obisku-
jejo čudovit močvirski vrt, za katerega skrbijo naše 
zeliščarke KD Rojs Srečko Niko Voličina. Tam se po-
čutijo prijetno in sproščeno. Ta kotiček z mlako jim 

AKTUALNO
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omogoča raziskovanje, učenje, razvijanje gibalnih 
sposobnosti in igro v naravi, skratka vse kar za svoj 
zdrav razvoj potrebujejo otroci. Velikokrat jim je tam 
na voljo tudi Marija, ki s svojim znanjem pridno polni 
njihove »bučke« in jih uči za življenje. Glede na to, da 
jim ta kotiček ponuja res veliko, so začutili, da lahko 
tudi sami nekaj storijo zanj. In tako so danes eno uro 
namenili pomoči pri urejanju močvirskega vrta in se 
s tem udeležili akcije urejanja učnih vrtov pri Sv. Ru-
pertu, ki so jo organizirale naše zeliščarke. Bili so res 
pravi okoljevarstveniki, ki so pokazali, da jim je mar 
za naravo.

3. razred

OŠ Voličina prejela bronasto
plaketo ZZB NOB Slovenije

Predsednik ZB NOB Lenart, g. Alojz Bezjak, je v 
sredo, 6. 4. 2022, predal OŠ Voličina bronasto plaketo 
ZZB NOB Slovenije za predano, aktivno in uspešno 
utrjevanje zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov 
NOB slovenskega naroda ter zahvalo za pomoč dru-
štvu.

Ravnatelj

Projekt Naša mala knjižnica 

Tudi letos smo se odločili, da bomo sodelovali v 
projektu Naša mala knjižnica. Beremo pravljice, rešu-
jemo naloge v Ustvarjalniku in poustvarjamo. Po bra-

nju knjige Luna in jaz smo v skupinah izdelali plakate. 
Če imaš za prijateljico Luno, ti ponoči nikoli ni dolg-
čas. Z njo se lahko igraš skrivalnice ali šteješ zvezde. 
Lahko gresta na dolg skrivnosten potep. In ko zaspiš, 
te čuva vso noč.

Učenci 1. a

Plavalni tečaj 

Od 11. 4. 2022 pa do 15. 4. 2022 je v Termah Ptuj 
potekal plavalni tečaj za učence 1. razreda. Vsak dan 
so otroke sprejeli prijazni plavalni učitelji, ki so z nji-
mi v bazenu preživeli 10 ur. Tečaj so pričeli s prever-
janjem predznanja, zaključili pa s preizkusom plava-
nja. Vsi učenci so lepo napredovali. Učiteljicam pa je 
najbolj godila pohvala, da imamo lepo vzgojene in 
pridne otroke.

Učenci 1. a

AKTUALNO
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DEŽEVEN DAN

DEDEK JE STOPIL NA PRAG, DA BI POGLE-
DAL, KAKŠNO JE VREME. BILO JE OBLAČNO, 
ZATO JE VZEL DEŽNIK IN ODŠEL NA SPREHOD. 
ZAČELO JE DEŽEVATI IN ZAPIHAL JE MOČAN 
VETER. ODNESEL MU JE DEŽNIK IN KLOBUK. 
PRIŠEL JE DEČEK IN MU DAL SVOJ DEŽNIK IN 
NJEGOV KLOBUK.

MIJA ČUČEK, 1. A

DEDEK JE STOPIL NA PRAG. NA SPREHOD JE 
VZEL DEŽNIK. ZAČELO JE DEŽEVATI. DEDEK JE 
ODPRL DEŽNIK. ZAČELO JE PIHATI. ODPIHNI-
LO JE DEŽNIK IN KLOBUK. DEČEK JE VIDEL, DA 
JE ODPIHNILO DEŽNIK IN KLOBUK. POVABIL 
GA JE DOMOV NA SOK.

NEŽA KLEMENŠAK, 1. A

Kraljevi sinovi

Nekoč pred davnimi časi so živeli trije sinovi. Nji-
hov oče je bil kralj in je že bil star, zato je moral izbrati, 
kdo ga bo nasledil. 

Preden je poklical svoje tri sinove, je rekel stražar-
ju, naj se obleče kot revež in mu pove, kaj bo vsak sin 
naredil. Kralj je poklical svoje sinove in je vsakemu dal 
mošnjo zlatnikov. Naročil jim je, naj dajo to revnim, 
če je potrebno. Sinovi so vsi šli na svojo stran. Najsta-
rejši sin je bil prvi, ki je videl stražarja. Stražar je prosil 
sina za denar, sin pa ga je samo brcnil in odšel. Ko 
je srednji sin prišel do stražarja, je naredil enako kot 
prvi. Kmalu sta se sinova srečala in si povedala, kaj se 
jima je zgodilo. Sinova nista videla luknje, v kateri je 
bil zmaj in sta oba padla noter in ju je zmaj pojedel. 

Čez nekaj časa je k stražarju prišel najmlajši sin 
in brez da bi stražar kaj rekel, mu je sin dal tisto mo-
šnjo zlatnikov ter se odpravil domov. Stražar je hitro 
šel domov in povedal kralju vse, še preden je najmlajši 
sin prišel domov. Kralj je obrnil svojo magično krono, 
da bi videl, če laže. Kralj ni hotel svoje magične krone 
dati v slabe roke. Poklical je še enega stražarja. Ta stra-

žar je bil tam, ko se je to zgodilo. Stražar je povedal 
vse, kaj je rekel prvi stražar. Kralj je počakal, da pride 
domov najmlajši sin. 

Ko je prišel sin domov, je postal kralj in se čez ne-
kaj dni poročil s princeso. Oče mu je povedal, kaj se je 
zgodilo z drugima sinovoma. Sin ni bil žalosten, am-
pak je bil srečen, zato ker sta vedno bila nesramna do 
njega. Sin je očetu povedal tudi, da sta ga brata izkori-
ščala, kralj je bil sprva presenečen, ampak tudi vesel, 
da svoje krone ni dal njima. Vsi so živeli srečno, samo 
dva sinova ne. 

Lara Matjašič, 4. a

Čudežno sadje

Nekoč je živel cesar s tremi sinovi. Nekega dne je 
cesar dejal sinovom, naj gredo v gozd poiskat zlate sli-
ve, srebrne hruške in bronasta jabolka. Povedal jim je, 
da jim bodo zlate slive dale večno bogastvo. Srebrne 
hruške jim bodo dale veliko hrane, ki je ne bo nikoli 
zmanjkalo in bronasta jabolka veliko zdravja. Za na 
pot jim je dal hlebec kruha in nekaj cekinov.

Ko je najstarejši sin prišel do jase sredi gozda, je 
začel jesti kruh. Do njega je prišel zverjasec in ga pov-
prašal, kaj počne v gozdu. Povedal mu je, da išče zlate 
slive, srebrne hruške za hrano in bronasta jabolka za 
večno zdravje. Zverjasec mu je rekel, če mu da svoj 
kos kruha in cekine, ga odpelje k čarovniku, ki ima 
čudežno sadje. Najstarejši sin mu ni hotel dati niče-
sar, zato je zverjasec odšel. Najstarejši sin pa ni nikoli 
našel sadja.

Čez čas je na jaso prišel drugi sin in prišel je tudi 
zverjasec. Drugi sin mu je dal kos kruha, cekinov pa 
ne. Prispela sta k čarovniku, ki mu je dejal, da si lahko 
vzame samo eno vrsto sadja. Drugi sin je odšel v sa-
dovnjak in si nabral polno vrečo sadja ter upal, da ga 
nihče ne bo zalotil. Ko je odhajal iz sadovnjaka, mu je 
sadje v vreči izginilo, ker je bil preveč pohlepen, saj je 
namesto ene vrste sadja vzel kar tri.

Na koncu je na jaso prišel najmlajši sin in ponovno 
zverjasec. Najmlajši sin mu je odstopil cel kos kruha 
in mu podaril vse cekine. Ko sta prišla do čarovnika, 

LITERARNE STRANI

Gal Jug, 1. a Nika Čuček, 4. b
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mu je čarovnik dejal, da si lahko izbere eno vrsto sad-
ja. Najmlajši sin je odšel v sadovnjak in premišljeval, 
katero naj izbere. Odločil se je, da bo izbral bronasta 
jabolka, ker mu zdravje pomeni največ. Poslovil se je 
ter se odpravil proti cesarstvu.

Ko je prišel v cesarstvo, je svojemu očetu povedal 
o dogodivščinah in kako je moral izbrati samo eno 
sadje. A ko je segel v vrečo, da bi očetu dal bronasta 
jabolka, je opazil, da je vreča polna zlatih sliv, srebrnih 
hrušk in bronastih jabolk. Vsi v cesarstvu so bili vese-
li bogastva, hrane in zdravja. Tako so še dolgo živeli 
srečno do konca svojih dni.

Nika Čuček, 4. b

Spremembe

V Sahari veliko ljudi 
dostopa do čiste vode
preprosto ne dobi.

Človeško zdravje trpi,
saj onesnažuješ ga ti.

Prav tako živali trpijo,
saj v vodi s plastiko se zadušijo.

Zdaj združimo moči mi, 
da okolje onesnaženo ni.

Brina Bezjak, 8. a

Lenart pripoveduje

Ferjanč, Blaže in jaz smo bili bajtarski sinovi, ki 
smo se preživljali pri bogatejših kmetih. Nekega dne 
se je Blaže ponesrečil, zato so se Brdarjevi odločili, da 
bo na mesto njega pasla gospodarjeva hči Terezka. 
Meni in Ferjanču to seveda ni bilo všeč, zato sva ji za-
grenila že prvi dan. 

Terezka je bila razvajena, saj je rada pestovala 
punčko in se materi obešala za krilo. Le z grožnjami 
in obljubami so jo pripravili, da bo pastirica. Ko se 

je Terezka prvi večer domov prijokala, je bila mati v 
velikih skrbeh, le kaj se ji je zgodilo. Hotela je ostati 
doma, ampak mati ji tega ni pustila. S Ferjančem sva 
bila zelo nagajiva. Terezka naju je hotela pridobiti na 
svojo stran. Najprej je poskusila s Ferjančem, ki mu je 
ponujala orehe. Ferjanč je imel orehe zelo rad, zato ji 
je ga uspelo pridobiti na svojo stran. Imela sta se lepo, 
ampak meni to ni bilo po godu. Sedel sem ob grmu in 
se počutil osamljenega ter izdanega. Igrala sta se, se 
gugala in nato sem si še jaz zaželel guganja, a Ferjanč 
mi ni pustil blizu gugalnice. Sklenil je, da me sploh 
ne bo več pogledal. S Ferjančem se nikoli nisva prav 
zares marala. Najraje bi ga odpahnil z nogo, ampak 
sem bil prešibek. 

Na koncu mi ni preostalo nič drugega kot to, da 
sem ju nesramno zbadal. Za njima sem kričal: »Terez-
ka, Ferjančeva žena!« S Ferjančem sva ostala sprta. 

Teo Fekonja, 6. a

Vodne packarije

Vodne packarije 
so kot prave oslarije,
ki nastajajo zaradi
človeške industrije.

Radioaktivni materiali
povzročajo 
škodo v naravi
in tudi v naši glavi.

S pesticidi prenehaj zdaj,
saj ubijaš vodni raj.
Po naravni poti sledi nam
in dobil bos vodni avtogram.

Ker onesnažuješ ti,
iz rek tako smrdi,
zato pomagaj nam
narediti boljši vsakdan.

Laura Vugrinec, 8. b

LITERARNE STRANI

Lina Sekol, 6. a Tineja Rupnik in Laura Vugrinec, 8. b
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RAZRED SE PREDSTAVI

Sami ima psa, 
je le določene vrste mesa.
Ima skiro,
z njim vozi se noro.
Rad igra karte vse,
sablja se pa ne. 
Sami moj sošolec je,
zelo rad smeje se. 
Teo

Moj sošolec je Paskal,
rad je tudi kralj.
Krosarja kot velik pelje,
za moč pa je kislo zelje.
V gostilni rad je tudi pice,
doma pa slastne pečenice.
Paskal je priden fant
in nadarjen muzikant. 
Pablo

Vita je velika klepetulja,
izmed živali pa obožuje metulja.
Sadje tudi obožuje
in velikokrat zraven pametuje. 
Tia

Tijina najljubša žival je mačka,
poimenovala jo je kar Tačka. 
Rada je testenine,
ob katerih se ji na veliko cedijo sline. 
Je prav prijetna punca,
ki včasih afne ''gunca''. 
Vita

Tia rada je špagete
in zelenjavne polpete. 
Tara je njena psička,
ki je pridna kot ptička. 
Rada se smeji, 
to me pri njej vedno razveseli. 
Liza

Teo ima štirikolesnik,
z njim se vozi tako kot pesnik. 
Rad ima nutelo,
zraven si privošči še karamelo. 
Ima psa Dona,
ki mu pripada pasja krona. 
Paskal

Sošolka Nika je prava slika,
pri likovni umetnosti rada slika. 
Rada ima živali,
a najbolj ji je pri srcu psiček Ali.
V razredu je tiha miška,
pri srcu ji je pečena piška.
Tija

Vito je zelo dober prijatelj.
Ima dva psa, ki jima je ime
Majk in Ajk.
Rad je tortilje in pije vodo. 
Zelo rad se igra z mano.
Patrik

Pablo rad riše,
potem pa tablo zbriše.

Pablo pleza na drevo,
da mu le od višine ne bo slabo!
Pablo po igrišču teče,
žoga pa pred njim ''trepeče''.
Vito

Patrik je tortilje 
in obožuje lilije.
Nogomet igra in 
mačke rad ima. 
Play station ima 
in veselo se smehlja.
Pri delu govori,
kar se super zdi. 
Liza, Nika, Tija, Pablo

Imam sošolko Lizo,
ki dela domačo nalogo za svojo mizo.
Rada ima ovce,
sovraži pa lovce.
Liza pleše balet,
zna tudi pet'.
Po plezalni steni pleza kot prvak, 
pri tem počuti se kot junak. 
Nika

Žan tiho kot miška sedi,
v odmoru pa energije velike dobi. 
Trudi v šoli se zelo,
v prostem času pa rad vozi kolo. 
Pri hrani je izbirčen,
drugače pa zelo firbčen. 
Sami

4. b se predstavi 

Sošolci in sošolke o sošolcu:
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Sunshine all over the place
Proud daisies blossoming into the sky
Rain creating muddy puddles
I scream with joy: Huray!
Natural beauties exposed
Greenery is everywhere.

Žak Urnaut & Tai Kmetič, 8. b

When winter bids farewell,
spring is already preparing.
The birds chirp on the branches
and say goodbye to the winter.
The birds on the branches 
are happy to have sung the song.
This is where my song ends and let spring begin!

Leni Oberlajt, 7. b

March is here
when grass is getting green.
Flowers are getting visited
by morning bees.

Flowers are blossoming
while butterflies are crossing.
Kids are kiting
when parents are laughing.

Snow is melting
so rainbows can start making,
Frogs are coming to the world
so flowers aren't bored.

Enej Kramberger, 9. a

Flowers bloom and birds are singing,
Kids play and rain is pouring.
Some are sneezing, others cheering,
But everyone is enjoying.

Lina Erman & Lana Toplak, 8. b

Sun is coming to show
Pouring rain is full of glow.
Rainy days are coming soon
I really like to blow a balloon.
Naughty kids are there and
Green colour is everywhere.

Neja Ornik & Nina Krajnc, 8. b

Spring is coming!
Birds are singing,
flowers are blooming,
winter is leaving.
The trees told the bushes
and a robin sang to a deer:
Come out, spring is here!

Nino Knezar, 7. b

Spring has come to shine with fragrant trees
and all beautiful things.
Now is the time for sunny days,
no more snow and cold days.
The days are very long
and the nights pass quickly.
Now that the grass is appearing
children are screaming with joy,
Playing and giggling.

Neža Kuhar, 7. b

Spring is here,
we are all happy.
The sun is smiling
and the wind is blowing.
Butterflies are flying
from a rose to another rose.
Summer is coming
and school is ending.
That's why we are happy!

Angelika Rukav, 9. a

Wake up, wake up little bee,
spring is here let's all go see.
Spring is here with lots of rain,
but for humans all there's left is pain.
Muddy puddles all over the terrain,
and pollen's here with a lot of allergies.

Maj Šiler & Gašper Slanič, 8. b

Spring is coming
just like the Sun.
Butterflies are flying
through the shining sky.

Trees are rainbow
just like every butterfly.
Long sunny days are coming
so that we can play.

We are going outside to play
because it's a gorgeous spring day!
Outside the sun is shining while
there are kitetails in the sky.

Zoja Lorber, 9. a

Birds are already singing,
trees are becoming green,
butterflies are flying above the meadow,
snowdrops and daisies are blossoming,
children are playing with kites,
someone is reading a book under a tree,
grandmas are planting lettuce in the garden.
It is spring!

Alex Fekonja, 9. a
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... v vrtcu pa otroci pojo. Tako bi se glasilo spre-
menjeno besedilo otroške pesmice, če bi nas obiskali 
v skupini. V zimskih mesecih smo se imeli prav lepo, 
ampak najlepše nam je sedaj, ko nas greje toplo po-
mladno sonce, ko raziskujemo naravo in prisluhnemo 
ptičjemu petju. Tudi sami smo pevsko in plesno raz-
položeni. Ob njihovem prazniku smo v vrtec povabili 
mamice, da smo to delili tudi z njimi. Po dolgem času 
smo se tako družili, poklepetali in se skupaj tudi spre-

hodili v pomladnem popoldnevu. Sicer naši dnevi 
minevajo ob ustvarjanju, pogovorih in razvijanju raz-
ličnih spretnosti in znanj v igralnici ter preživljanju 
čim več časa v naravi. Raziskujemo jo s vsemi svojimi 
čuti in ob tem uporabljamo različne metode in tehni-
ke. Smo veliki ljubitelji pravljic in naša domišljija še 
nima meja, in zelo smo uživali ob obisku pravljičarke 
Aleksandre, ki nam iz zakladnice knjig vedno prinese 
in predstavi kaj zanimivega.

NAŠI NAJMLAJŠI

Na polju rožice cveto ...

Otroci z vzgojiteljicama skupine Lunice



www.plinarna-maribor.si

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

G: 041 547 189
E: servis@mursec.eu

www.servis-mursec.si

MURŠEC d.o.o.
JUROVSKA CESTA 7

2230 LENART

GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO

DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart

tel.: 041 650 488, 031 650 488

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.

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
Živinoreja, poljedelstvo Lenart d.o.o.

Šetarova 21, 2230 Lenart

PROSTOR ZA
VAŠ OGLAS

www.najemtiskalnika.si

KO JE NAJEM CENEJŠI
OD NAKUPA TISKALNIKA

041 630 496

NAJEM BARVNIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV

GOSTIŠČE & MOTEL

 

 

 

  

 

 

Matej Poštrak s.p. 
www.sivid.si     www.jepson.si     041-818-293 
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Knjigo z naslovom Gimnazijec 
je napisal Igor Karlovšek. Knjigo je 
oblikovala in uredila Mojca Dariš 
Kumar. Izdana je bila leta 2004, 
za založbo Društvo Bralna značka 
Slovenije in zbirko Zlata bralka, 
Zlati bralec.

Dogajanje se v uvodu že vzpe-
nja, saj knjiga takoj pretrese s smr-
tjo Tadeja, nato v jedru doseže svoj 
vrh, ko je Peter zelo mnogokrat 
pretepen, podkupljen in obdolžen 
zapora, nato pa se v zaključku do-
gajanje umiri in sklene, ko je Peter 
vsega oproščen in svoboden. Bese-
dilo je pisano v prvi osebi iz Petro-
ve perspektive.

Knjiga Gimnazijec je mladin-
ski roman. Književno dogajanje 
se odvija v 20. stoletju, in sicer v 
Celju ter Radečah.

Stranske književne osebe so: 
Metka, Suhi, Pištola, Car, Piksi, 
Tadej, Veliki Vladimir, Polona, Rana, Jebač.

Glavna književna oseba je Peter Janežič.
Peter je bil najstnik, ki se je zelo hitro razjezil, bil 

je maščevalen, strahopeten, bojazljiv, jokav, nadpov-
prečno inteligenten ter len. Bil je povprečno velik in 
suhljat. Ko je prišlo do nekih uradnih govorov ali kaj 
podobnega, je vedno dobil govorno blokado, zato se v 
družbi ni mogel zagovarjati z besedami, ampak se je 
branil samo fizično, s pestmi.

Peter Janežič je bil po krivem obtožen umora svo-
jega najboljšega prijatelja Tadeja, kar je močno vpli-
valo na Petrovo življenje. Ker mama ni imela dovolj 
denarja, da bi davek odplačala Rozmanovim, je bila 
primorana oddati njuno stanovanje. To je privedlo 
do tega, da se je Peter preselil v prevzgojni dom. Že 
prvi dan je bil v domu močno pretepen, zato so ga 

odpeljali v bolnišnico, kjer je spo-
znal Metko, s katero se je kasneje 
tudi spoprijateljil in je z njim deli-
la tudi njene izkušnje iz prevzgoj-
nega doma. Nekega dne pa je v 
domu prišlo do incidenta, ko so 
starejši učenci pretepli varnostni-
ke in vzgojitelje, pred policaji pa 
krivdo prevalili na Petra. Peter je 
bil tako premeščen na drugo gi-
mnazijo, kjer spozna Polono, ki ji 
ni šla matematika, zato ji Peter pri 
tem pomaga. Dobivala sta se pred 
šolo, med njo in po njej. V domu 
so Petru zagrozili, da če jim ne pri-
naša droge vsak dan, ko pride iz 
šole, ga bodo pretepli. Le enkrat se 
je Peter uprl in bil obtožen napada 
na Toneta Hribarja, zato je prišlo 
obvestilo, da je obtožen na eno 
leto mladinskega zapora. Polonina 
starša sta to izvedela in Polono ta-
koj prešolala v Velenje in s Petrom 

se nista več videvala. Na koncu je bil oproščen umora 
Tadeja, saj je Suhi priznal, da ga je omamil on in Peter 
je končno lahko začel normalno živeti.

Tema knjige je drugačno življenje srednješolca, ki 
obiskuje gimnazijo in živi v prevzgojnem domu ter 
veliko časa preživi na sodišču.

Sporočilo knjige je, da po vsaki slabi stvari vedno 
zmaga resnica. 

Knjiga mi je bila všeč, saj je dogajanje napeto in 
napisano v slogu, ki ga najstnik lahko razume. Všeč 
mi je tudi to, da govori o letih življenja, ki so še pred 
mano in mi je dala knjiga izkušnje in novo znanje. Le 
začetek je zapleten in se je treba skozi njega prebiti v 
jedro.

Enej Kramberger, 9. a

Ocena knjige Gimnazijec

Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu, razen v času poletnih počitnic (julij in avgust). OŠ Voličina neprenehoma izdaja Šolarčka od decembra 
1998, ko je izšla prva številka. V šolskem letu izide 10 številk. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oz. šolo, vsi zapo-
sleni in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, župan in drugi predstavniki Občine Lenart, častni občani Občine Lenart, ZRSŠ OE Maribor in MIZŠ. 
V imenu otrok, učencev, vzgojiteljic in učiteljev ter drugih zaposlenih se iskreno zahvaljujemo vsem staršem donatorjem in vsem sponzorjem, ki 
sodelujete v zelo uspešni in pomembni zgodbi izdajanja šolskega glasila Šolarček. OŠ Voličina ima v začetku šolskega leta 2021/22 vpisanih 219 
učencev v 12 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Organizirane imamo 4 skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 65 ur na 
teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 95 otrok, ki so razporejeni v 5,5 skupin. Organiziran je polovični oddelek vrtca. 

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Alex Fekonja, Neža Kuhar in Vita Munda, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih 
strani: Vesna Denjo, računalniška postavitev: Dani Sajtl.

Zaposleni na OŠ Voličina upamo in si želimo, da bomo vsi skupaj v času, ki je pred nami, dosledno skrbeli za svoje zdravje. Pri delu se bomo za-
posleni še naprej trudili, da se bodo otroci v vrtcu in učenci v šoli prijetno počutili in da bodo dejavnosti ter pouk potekali kakovostno. Ravnatelj 
mag. Anton Goznik.

trgovine
      znam za več   

Več znanja z vadnicami Več znanja z 
interaktivnimi 
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