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V četrtek, 12. junija 2008, so se devetošolci naše šole poslovili od osnovnošolskih dni. Najprej so pripravili razvedrilni 
program v kulturnem domu v Voličini, nato pa so se še zabavali s starši in učitelji v gostišču Kmetič.
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Ob koncu šolskega leta 2007/08

Šolo je 3. septembra začelo obiskovati 224 učencev, 
ker se je učenka iz 7. razreda prešolala, en učenec se je 
vpisal v 2. razred, zato je ob koncu pouka v 12 oddelkih 
enako število učencev kot na začetku šolskega leta. 

V obe enoti vrtca je bilo na začetku septembra vklju-
čenih 43 otrok, in sicer 24 v enoti Voličina ter 19 v enoti 
Selce. Od 1. oktobra smo vpisali 3 otroke v vrtec Selce 
od začetka novembra še enega ter od začetka januarja še 
zadnjega. Aprila se je en otrok iz vrtca Voličina izpisal, 
tako je v obeh enotah vrtca ob zaključku šolskega leta 47 
otrok. 

V mesecu februarju smo vpisali 32 učencev, ki bodo 
začeli obiskovati šolo 1. septembra. Glede na število pr-
vošolcev bosta organizirana dva oddelka. 

V letu 2007 smo praznovali 250-letnico organizi-
ranega šolstva v Voličini in v okviru tega od septembra 
do 7. decembra organizirali sedem prireditev. Med temi 
prireditvami vsekakor nekatere izstopajo. Župan Občine 
Lenart, mag. Janez Kramberger, je učiteljem in drugim 
delavcem šole ter upokojenim delavcem podaril mono-
dramo v izvedbi Petra Trnovška, Pavlek, ki jo je napisal 
Rokgre. Učence je obiskal boksar Dejan Zavec, 5. decem-
bra smo izdali zbornik Voličina – moj svet, pika na i kot 
radi rečemo pa je bila zaključna prireditev v petek, 7. 12. 
2008, ko nas je obiskal minister za šolstvo in šport dr. Mi-
lan Zver in na prireditvi vsem zbranim povedal, da bomo 
v letu 2008 začeli z izgradnjo prizidka in novega vrtca pri 
OŠ Voličina. 

Na spletnih straneh ministrstva je bil objavljen konč-
ni prioritetni vrstni red za sofinanciranje izgradnje šolskih 
prostorov. Občina Lenart je z investicijo vrtca in prizidka 
zasedla 12. mesto in na ta način izpolnila pogoje za sofi-
nanciranje, saj so iz Urada za investicije pri Ministrstvu za 
šolstvo in šport sporočili, da bodo sofinancirali prvih 20 
najbolj nujnih objektov. 

Del prizidka, ki je bil načrtovan, je s stopnicami, ki 
bodo vodile v novo knjižnico pri OŠ Voličina posegel na 
parcelo, na kateri je postavljen stanovanjski blok ob šoli. 
Ugotovilo se je, da občina ni lastnik zemljišča v celoti, am-
pak so solastniki tudi tisti stanovalci bloka, ki so lastniki 
stanovanj. Iz omenjenega razloga se je zapletlo pri izdaji 
gradbenega dovoljenja. Kot pravijo, da se nobena juha 
ne poje tako vroča kot se skuha, je bilo tudi temu tako 
pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Iskreno se želim 
zahvaliti solastnikom stanovanj v bloku, da so skupaj z 
občino in šolo našli ustrezno rešitev za nastali problem. 
Na koncu je prevladalo trezno razmišljanje in bo oz. je že 
v postopku zamenjava zemljišča, in sicer gre za približno 
45 m2 vplivnega območja ob novem prizidku, ki posega 
na parcelo, na kateri stoji stanovanjski blok. To površi-
no zemljišča bo Občina Lenart sporazumno zamenjala z 
drugim zemljiščem, ki je v njeni lasti in meji na že ome-
njeno parcelo bloka. Menim, da so govorice o tem, da bi 
stanovalci bloka nasprotovali izgradnji prizidka in vrtca 
,neutemeljene. Še enkrat pa se zahvaljujem vsem, da smo 
našli ustrezno rešitev. 

V šolskem letu, ki se končuje, smo na šoli izvedli veliko 
šolskih tekmovanj. Udeležili smo se tudi raznih regijskih 
srečanj. Gledališka skupina se je s predstavo Od hlapca do 
cesarskega zeta uvrstila na medobmočno revijo, ki je bila 
v prenovljenem gledališču na Ptuju. Člani gledališke sku-
pine pod mentorstvom Petre Caf in plesne skupine pod 
mentorstvom Mojce Vogrin Pivljakovič so se v petek, 23. 
5. 2008, udeležili Festivala ustvarjalnosti in inovativnosti 
pri učenju, ki ga je organiziralo Ministrstvo za šolstvo in 
šport skupaj s Šolo za ravnatelju ob sofinanciranju Evrop-
skega socialnega sklada. 

Med šolskimi tekmovanji je prav, da izpostavim naj-
bolj množični, in sicer tekmovanje za Bralno značko in 
tekmovanje Evropski matematični kenguru. Od 223 
učencev je bralno značko osvojilo 164 učencev ali 73,54 
%. Posebno čestitko si zaslužijo učenci 1. a, 2. a, 3. a in 5. 
a/8, saj so vsi v razredu osvojili bralno značko. 8 učencev 
9. razreda je bilo takih, ki so bili zvesti lepi knjigi vseh 8 
let, zato si zaslužijo še posebno pohvalo. Tem učencem je 
čestital tudi pisatelj Primož Suhodolčan, ki je bil na pri-
reditvi ob zaključku bralne značke. Šolskega tekmovanja 
iz znanja matematike se je izmed vseh učencev udeležilo 
157 ali 70,4 %. Bronasto Vegovo priznanje jih je osvojilo 
57. Učenci so precej množično tekmovali tudi pri bralni 
znački iz nemškega in angleškega jezika.

Učenci so se dobro odrezali na raznih tekmovanjih, 
posebej želim pohvaliti tiste, ki so dosegli srebrna in zlata 
priznanja ter druge zelo dobre dosežke. Srebrno priznanje 
na državnem tekmovanju iz znanja nemščine sta osvojila 
Andrej Sterniša 9. a in Adriana 9. a Lovrenčič, mentorica 
Irena Zgaga. Srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja 
matematike so osvojili: Timotej Kurnik 7. a, Špela Ekse-
lenski 7. b, Rok Peklar 7. a in Barbara Sužnik 9. a, mento-
rica Alojzija Rožman. Srebrno priznanje na tekmovanju 
iz znanja matematike je osvojila tudi Natalija Toplak 8. 
a, vendar pod mentorstvom Petre Šuman. Na državnem 
tekmovanju iz znanja zgodovine je Barbara Sužnik 9. a 
osvojila srebrno priznanje, mentorica Zdenka Ekselenski. 
Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja zgo-
dovine je osvojila Špela Ekselenski 7. b, mentorica Zden-
ka Ekselenski. Na državno tekmovanje Tehnika ti da krila 
- ROBObum 2008, ki je bilo v Mariboru, so se pod men-
torstvom Irene Pernat uvrstili Martin Svenšek, Uroš Fras, 
Tomaž Mesarec in dosegli odlično 2. mesto. Čestitam! 
Saška Kolarič iz 8. a razreda se je uvrstila na državno tek-
movanje v teku na 300 m, ki je bilo v četrtek, 5. 6. 2008, 
v Celju in osvojila odlično 7. mesto, mentor Matej Banič. 
Vsem učencem in mentorjem, ki so nastopali na različnih 
prireditvah in tekmovanjih, se iskreno zahvaljujem za do-
bre nastope in dosežena priznanja. 

V maju 2008 je vseh 28 devetošolcev pisalo NPZ iz 
slovenskega jezika in geografije in 26 iz matematike. Na-
knadnega roka iz matematike se je udeležil en učenec. 
Pri SLO so učenci dosegli 60,12 (61,52) %, MAT 41,98 
(52,73) % in GEO 56,14 (52,44) %. V oklepajih so za-
pisana povprečja na ravni države. Zapisano drugače so v 
povprečju naši učenci dosegli 52,57 % uspešnost, na nivo-
ju države pa je uspeh pri teh treh predmetih 55,56 %.
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Z šolo in vrtcem pri OŠ Voličina smo bili v šolskem 
letu 2007/08 vključeni v več projektov, med njimi naj 
omenim le nekatere: Rastem s knjigo, Mreže II – Izbolj-
šave na področju IKT, v okviru tega projekta je nastala 
nova spletna stran, Projekt rekonceptualizacija delovnega 
časa v vrtcu, ki ga je vodil Zavod RS za šolstvo in Partner-
stvo za kakovost, kjer je pod vodstvom Viških vrtcev iz 
Ljubljane v projekt vključenih 9 vrtcev iz cele Slovenije. 
Projekt temelji na analizi video posnetkov, opazovanju 
vzgojiteljice pri izvajanju dejavnosti in na podlagi analize 
posnetka spreminjanje prakse na boljše. 

V tem šolskem letu smo se po daljšem času vključili 
v ŠKL, in sicer smo pred leti igrali košarko, letos pa mali 
nogomet. Pri košarki v treh letih sodelovanja nismo do-
bili nobene tekme. Pri nogometu smo bili uspešnejši, saj 
smo v uvodnem delu od 6 odigranih tekem dobili 2 ter 1 
igrali neodločeno. Z ekipo OŠ Kranj smo se pomerili za 
vstop v polfinale, vendar smo bili neuspešni. Za dosežen 
uspeh pri igranju v ŠKL – mali nogomet se moram zahva-
liti trenerju naše ekipe Zoranu Ahmetoviću, ki je obljubil, 
da bo ekipo vodil tudi v naslednjem šolskem letu, prav 
tako pa se zahvaljujem Milku Slaniču in Marjanu Frasu, 
ki sta Zoranu včasih priskočila na pomoč. 

Ob koncu meseca maja smo izvedli anketo o vklju-
čitvi šole v postopno izvajanje drugega tujega jezika. Od 
dvanajstih učencev, ki bodo v naslednjem šolskem letu 
obiskovali sedmi razred so bili 4 starši proti, zato se v pro-
jekt nismo prijavili.

Spoštovani starši, hvala za korektno sodelovanje s 
šolo in vzpodbude, ki jih skupaj z učitelji dajete svojim 
otrokom, da so v šoli in tudi drugače uspešni. Otrokom 
in učencem ter delavcem šole želim lepe in prijetne po-
čitnice. 

Ravnatelj

Poročilo o višini in porabi sredstev 
šolskega sklada 

V letošnjem šolskem letu se je v šolskem skladu zbra-
lo skupaj 10.376,00 €, od tega so sponzorji prispevali 
6.750,00 €, 3.626,00 € pa prostovoljno starši donatorji. 
Za tiskanje oz. izdajo šolskega glasila Šolarček, smo sku-
paj porabili 1.938,76 € (barvno tiskanje naslovnice glasila 
in fotokopiranje). Sredstev, ki so bila na voljo za nakup 
novih učnih pripomočkov in učil ter knjig za šolsko knji-
žnico, je bilo 8.437,24 €.

Na sestanku šolskega sklada, ki je bil v torek, 3. 6. 2008, 
je upravni odbor potrdil predlog šole, da se sredstva pora-
bijo za nakup učil in učnih pripomočkov za potrebe šole 
v višini 2.142,24 € pri podjetju Ječnik. Pri istem podjetju 
so se v višini 1.070,40 € kupila učila in učni pripomočki 
za enoti vrtca. Pri Hervisu d. o. o. smo za 279,84 € kupili 
žoge, pri Glasbenem Ateljeju d. o. o. pa v višini 863,22 € 
glasbene instrumente. Večina učiteljev si v razredih želi 
LCD projektorje, zato smo pri podjetju Acord-92 kupili 
5 LCD projektorjev v skupni višini 2.895,00 €. V višini 
1.186,54 € pa smo pri različnih založbah kupili 93 knjig 

za šolsko knjižnico. Vsem sponzorjem in staršem dona-
torjem se v imenu otrok, učencev in delavcev šole iskreno 
zahvaljujem za prispevke, zaradi vašega sodelovanja je OŠ 
Voličina veliko bolje opremljena z raznimi učili in pripo-
močki. Vsem se zahvaljujem za darovana sredstva.

Ravnatelj

Zaključna ekskurzija

V sredo, 21. 5. 2008, smo imeli zaključno ekskurzijo. 
Iz Voličine smo se odpravili ob osmi uri. 

Najprej smo se ustavili na postajališču Lopata. Tre-
buščki so že zelo pogrešali sendviče, ki so dišali iz nahrb-
tnikov. Ko smo se okrepčali, smo nadaljevali pot proti 
Brniku. Iz sredine avtobusa se je že slišala pesem naših 
deklet.

Na letališču smo se priključili učencem iz Škofje Loke. 
Pomočnik vodje izpostave letališča g. Zvonko Perovšek 
nas je popeljal po aerodromu. Med drugim nam je poka-
zal zasežene predmete, ki jih ljudje tihotapijo iz tujih dr-
žav. Med njimi so bile torbice iz krokodiljega usnja, čevlji 
iz kačje kože, korale, školjke, oklepi želve, krokodil, vaza 
iz slonovine, koža volka, lobanja krokodila, kačja koža … 

Na terasi smo opazovali pripravo letala in njegov vzlet. 
Podrobneje smo si ogledali staro, že odsluženo, letalo in 
se fotografirali na njegovih stopnicah. 

Iz Brnika nas je pot vodila v ZOO Ljubljana. Tam nas 
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je že čakal vodič Andrej. Najprej nas je peljal k živalim, ki 
smo jih hoteli prve videti. V učilnici smo podrobneje spo-
znali ameriškega rdečega goža in tendreka – ježek iz Ma-
dagaskarja. Obe živali smo lahko božali in ju pestovali.

Še sladoled, spominček, sendvič in igra na igralih. 
Sledila je pot proti domu. Na avtobusu pesem, karta-

nje, igranje s spominčki, veliko smeha, v Voličini pa srečni 
starši.

Učenci 2. a

Prepovedane droge

Prepovedane droge na začetku uporabnikom vzbuja-
jo občutek ugodja, a se ta občutek pozneje spremeni in je 
lahko neprijeten. Vbrizgavanje drog neposredno v veno z 
nečisto iglo je vzrok za številne nalezljive bolezni, kot so 
hepatitis C in B ter AIDS. Uporaba drog povzroča odvi-
snost. Velikokrat pride tudi do predoziranja in posledič-
no tudi do takojšnje smrti. Prepovedane droge so ecstasy, 
heroin, kokain, marihuana ... Zdravljenje odvisnosti od 
drog je dolgotrajno in le redko docela uspešno. Če najde-
mo nezavestnega narkomana, takoj pokličemo reševalce, 
damo mu prvo pomoč, če jo le-ta potrebuje in ostanemo 
z njim do prihoda reševalcev.

Nikoli ne poskusi drog, saj je lahko le ena tabletka 
usodna!

Barbara Sužnik, 9. a

Naj športnica
naše šole

Na šoli smo izbrali naj-
boljšo in najperspektivnejšo 
učenko, ki je s svojimi špor-
tnimi dosežki dokazala, da si 
zasluži ta naziv. Ta učenka je 
Saška Kolarič. Čestitamo!

Matej Banič

Zadnji pozdravi naši šoli

Tako pa smo prispeli do konca osnovne šole. Vrhov-
ne zgage na šoli se poslavljamo. OŠ Voličina nam je bila 
osem let drugi dom in vsak dan smo z veseljem prišli »pit 
živce« učiteljem. Če ne upoštevamo pouka, smo se imeli 
na šoli super! 

Še se spominjamo, ko smo z ruticami vkorakali sko-
zi šolska vrata. Hitro smo se začeli učiti. Pomagale pa so 
nam učiteljice Mira Barta, Terezija Habjanič in Elizabe-
ta Vogrin. V tretjem razredu smo se v Piranu ob pomoči 
učiteljice Elizabete naučili plavati. V četrtem smo noreli 
po trgovinah in prosjačili naše starše, da nam kupijo novo 
kolo, saj se je bližal kolesarki izpit. Učiteljica Rems nam 
je pokazala, kako se na starem šolskem poniju vozimo s 
kolesom brez pomožnih koles. Če omenimo Tolmin, vsi 
pomislimo na nepozaben teden v Predalpski Sloveniji. 
Tam nas je presenetila smaragdna barva reke Soče. V sed-
mem razredu smo dobili novo sošolko Barbaro Babič. V 
osmem razredu smo dobili novo sošolko Iris Štraus. Prišel 
je čas, da smo odšli v šolo v naravi. Bili smo na Planinki, 
kjer smo se imeli super. Na končni izlet smo odšli v bota-
nični vrt in na Roglo, kjer smo se vozili s poletnimi sanka-
mi. Prišle so zaslužne počitnice. 3. septembra smo prispeli 
do 9. razreda. Čisto na začetku smo šli na 

2-dnevni izlet na Primorsko. Imeli smo se čudovito. 
Šolsko leto je hitro minilo.  Sedaj se približuje konec pou-
ka in žal nam je, da je konec tako blizu. Pogrešali ne bomo 
učenja, ampak našo skupno druženje. 

Učenci 9. razredov
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Učenci sedmih razredov naše šole smo se 11. junija 
potepali na zaključni ekskurziji po nekaterih dolenjskih 
krajih. Pot nas je iz Voličine vodila najprej na Otočec, 
kjer smo si od zunaj ogledali vodni grad, v njem je danes 
prestižni hotel. Ustavili smo se tudi v Novem mestu, ker 
smo imeli na razpolago nekaj časa za razvedrilo in spre-
hod. Sledil je ogled Kartuzije Pleterje, kjer smo spoznali 
samotarsko življenje tamkajšnjih menihov. Nato smo se še 

ustavili v muzeju na prostem. Videli smo postavitev stare 
domačije, na kateri pa so živele nekatere žive živali. Pelja-
li smo se tudi skozi Kostanjevico ob Krki in skozi okno 
avtobusa spremljali Forma vivo. Čas je hitro minil, tako 
da nas je samo še čakala vožnja domov. V Voličino smo 
prispeli varno, malo izmučeni od daljše vožnje, a veseli, da 
je za nami lep dan.

Učenci 7. a in b razreda

Vodni grad na Otočcu Vodni grad na Otočcu

Muzej na prostem Muzej na prostem

Del kartuzijanskega samostana in gotska cerkev Skupinska fotografija

Potep po Dolenjski
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Čudežna ura

Nekoč je živel Žiga. Mama mu je kupila uro. Žiga se je 
zbudil prepozno. Joj, hitro moram v šolo. Drugo jutro ure 
ni bilo več na polici. Bila je na podstrešju.

Žiga Žabčič, 2. a

Poletje 

Poletje se prične junija. Lahko se kopamo v bazenih 
na prostem. Oblačimo se v poletna oblačila. Dnevi so ve-
dno daljši. Močno sije sonce. Začnejo se poletne počitni-
ce in gremo na morje.

Ana Družovič, 2. a

Jaz sem Strahek – Jedilnik za
zabavo s prijatelji

Jaz sem Tadej Strahek. Danes sem praznoval 1001. 
rojstni dan v svojem gradu. Prejšnji teden sem se izgubil v 
podzemnih hodnikih. Svojim prijateljem sem ukazal, da 
se v hodnikih ne smejo igrati. Povabil sem duhca Kleme-
na in Miho, čarovnici Tadejo in Katjo ter vampirja Blaža. 
Jedli smo sveže pajke v krvavi omaki in solato iz kopriv. 
Za sladico smo imeli lepo zapečene sladke podgane. Od 

prijateljev sem dobil darilo, in sicer 5000 let starega oko-
stnjaka, ki je bil kar v redu, razen da mu je manjkalo eno 
rebro. Preživeli smo lepo noč.

Tadej Rose, 4. a

Klobuk

Čarobni klobuk ima
rad pouk. Se sprašujete, 
kako v šolo pride? 
Na glavi punčke Ide.

Saška Kurnik 5. a

Okno

Ko ti je dolgčas,
odpri okno v širni 
svet in z rožami
se spusti v let in 
dolg klepet.

Saška Kurnik 5. a

Cvetlice

Vrtnice so rdeče,
sončnice žareče.
Marjetica je bela
in bi vsako hladno srce ogrela.

Hišica 

Na vrhu grička
hišica stoji in vabi
vse ljudi. Le hitro jo 
obiščite in vse skrite 
kotičke raziščite.

Saška Kurnik 5. a

LITERARNE STRANI

Učenci 7. razreda

Učenci 5. a razreda

Tomi Tuš, 7. b
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Lunica in zvezdice

Zvezdice, zvezdice
na nočem nebu 
žarite. Z lunico
se družite in se veselite.

Saška Kurnik 5. a

Pikapolonica

Pikapolonica mila razpri
svoja krila. Poglej, kako 
lepo smeji se ti nebo.
Še ti se mu nasmej in
kako se ti zdi, nam povej.

Saška Kurnik 5. a

Zarja

Ko sonce zahaja, 
se vse umiri, 
luna pa urno 
na plan hiti.

Luna pohiti, saj sonce 
bo kmalu zašlo! 
Luna pohiti,
da prepozno ne bo!

Zvečer je vse tako lepo,
ko zarja prekrije
modro nebo.

Saška Kurnik 5. a

Pesem

Ko ne veš, kaj delal bi,
pesmico izmisli si. 
Lahko je dolga ali kratka, 
žalostna, vesela, sladka.

Ko odločiš se zato,
dela lotiš se tako:
poiščeš list papirja,
ošiljen svinčnik pa včasih
kar sam k tebi zdirja.

Potrebuješ le še kanček domišljije.
Da pesem lepa bo nastala,
ne sme zmotiti te nobena šala.

In ko vse to že imaš, 
prične se tvoj najljubši čas. 
Hitro vzameš svinčnik v roke
in nakracaš nekaj za otroke!

Ko je list že poln,
ga vzameš v roke
in ga pošlješ med otroke.

Karin Petko, 5. a

Krik

Mrak mi pada na oči,
srce nič več ne blesti, 

zdaj je tema, zdaj je mrak,
naj vse skupaj vzame vrag.

Je utihnil zvok kitare,
ker se spletajo prevare.
V meglo gosto bi
potonil,
a ne bom se zdaj
uklonil!
 
Krik iz grla se izlije,
na pomoč že vpije,
da ostal bi na gladini,
v mrtvaški tej sivini.

Gregor Brdnik, 
9. b 

Sanje

Uležeš se na posteljo,
pokriješ se čez glavico,
zapreš oči in šteješ ena, dva, 
tri.
K tebi zaspanček prihiti
in ko sam že skoraj zaspi,
ga tvoje smrčanje prebudi.
Tiho se odpravi,
ti odejico popravil.

Ko že spiš, sanje privabiš.
Zlezejo ti v uho
in zašepetajo pravljico.
Ker se s tem trudijo,
se na robu ušes zlekne-
jo.
Tudi one pričnejo 
svojo sanjsko pravljico.
Medtem, ko one spijo,
se v tvoji glavi različne 
sanje vrtijo.
A ko jutro se prične,
se zbudijo in iz tvojega 
ušesa izselijo.

Karin Petko, 5. a

Timotej Kurnik, 7. a

Učenci 8. razreda

Učenci 5. a osemletke

Primož Rojko, 7. a



24. junij 2008

stran 9

Na izletu

30. 5. 2008 smo se Sončki odpravili na izlet proti Ptu-
ju in nato naprej do vasi Zabovci. Otroci so se cel teden 
pred izletom pogovarjali o tem, kaj vse bodo vzeli s seboj. 
Ko je prišel dan odhoda, je bilo pričakovanje na vrhuncu. 
Takoj zjutraj smo napolnili nahrbtnike z malico, preverili 
ali so vsi športni pripomočki v vreči in nato odšli proti 
avtobusu.

Že čez dobre pol ure nas je avtobus pripeljal na cilj 
pred mlin Korošec v Zabovcih, kjer nas je pričakal mlinar 
Niko. Popeljal nas je po sodobno opremljenem mlinu, 
kjer smo videli, kako iz pšenice nastane moka. Dečke je 
še posebej pritegnil stroj, velik kot naša igralnica, ki seje 
moko. Imajo pa tudi napravo z računalnikom, ki natanč-
no odmeri 1 kg moke v vrečko.

V slovo smo mlinarju zapeli pesem Ob bistrem po-
toku je mlin in se veselo odpravili do športnega igrišča. 
Pot nas je peljala mimo gozda vse do struge reke Drave, 
ki pa se skriva za velikim nasipom. Na igrišču nas je priča-
kal oskrbnik Zvonko. V prijetni senci smo lahko malicali 
in se osvežili. Nahrbtnike smo odložili in se odpravili čez 
mostiček do nasipa, za katerim se skriva reka .

Na športnem igrišču smo dobili prvo nalogo. Poiskati 
je bilo treba skriti zaklad. Zeleni, modri in oranžni smo 
uspešno opravili vseh pet nalog in se veselo posladkali z 
zakladom.

Preostanek dneva smo lenarili, igrali nogomet, balina-
li, nabirali gozdne jagode, Tajo napadali z vodnimi baloni, 
se sladkali z dobrotami Žanine babice in jedli sladoled.

 
Čas je prehitro minil in morali smo se posloviti. V 

slovo in spomin smo napravili eno »gasilsko«, oprtali 
nahrbtnike in se polni lepih vtisov odpravili nazaj proti 
mlinu, kjer nas je čakal avtobus.

Lepa hvala spremljevalkama Tini in Taji in članom 
športnega društva v Zabovcih, ki so nam omogočili bi-
vanje na igrišču.

Sončki s Klavdijo in Jelko

NAŠI NAJMLAJŠI
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Metal

Metal (ali heavy metal) je glasbena zvrst, ki se je v po-
znih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih razvila iz hard 
rocka. Iz psihedeličnega rocka in blues rocka so skupine 
potegnile močan in težek zvok kitar in bobnov, ki ga za-
znamujejo močne distorzije in hitri kitarski soloti.

Nastale so skupine kot Metallica, Iron Maiden, 
Slayer, Megadeth, Pantera in druge. Metal se je razvijal 
v več smeri. Začel se je razvijati death metal. Njegov 
začetnik je bil Chuck Shuldiner, dolgoletni pevec in 
kitarist skupine Death. Kasneje so se uveljavile tudi 
skupine Atheist, Cynic, Pestilence in Nocturnus. 
Razvil se je tudi black metal, katerega začetniki so 
bili Venom, Bathory.

Leto 1986 je bilo zlato leto za metal, ko je dosegel 
splošno popularnost, albumi so se prodajali v velikih na-
kladah. Zdaj poznamo metal v veliko oblikah, vedno več 
je zvrsti, skupin in zanimanja zanj.

Andrej Sterniša, 9. a
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Sudoku

Navodila za reševanje. Igro rešiš tako, da izpolniš tabelo, kjer bo vsaka vodoravna vrstica, vsak stolpec in vsak 3 x 3 
kvadrat vseboval številke od 1 do 9.
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KS Voličina
Uradne ure:

torek, 8.00 – 13.00

Referent: Mirko Kojc
Tel. št.: 729 26 23

V ostalem delovnem času smo 
dosegljivi:

GSM: 041 469 994
Tel. št.: 729 13 32

VINOGRADNIŠTVO

Zupančič Jože in Marija
 

Nadbišec 34
2232 Voličina

Prodaja grozdja in neustekleničenega vina

GSM: 031 264 797
GSM: 031 797 829
tel.: 02 720 77 42

e-pošta: savinjon@email.si

Novosti iz šolske knjižnice


