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POROČILO RAVNATELJA O REALIZACIJI LDN OB ZAKLJUČKU I. OC. OBDOBJA (2018/19)
V začetku šolskega leta je bilo v vrtec vključenih 80 otrok v 5 skupinah. Konec januarja je vrtec
obiskovalo 87 otrok. V šolo je bilo septembra vpisanih 228 učencev, enako število jih je vpisanih ob
zaključku 1. ocenjevalnega obdobja, vendar šolo obiskuje 226 učencev, ker se 2 učenki 5. razreda
izobražujeta na domu. 224 učencev je bilo v 1. ocenjevalnem obdobju ocenjeno pozitivno pri vseh
predmetih, 2 učenca sta bila neuspešna. Šestošolec je bil neuspešen pri matematiki in zgodovini,
devetošolec pa pri fiziki.
Dejavnosti v vrtcu in pouk v šoli ter druge načrtovane aktivnosti so se izvajale v 1.
ocenjevalnem obdobju v skladu z letnim delovnim načrtom.
V torek, 11. 9. 2018, ob 16:30 je OŠ Voličina organizirala 1. skupni roditeljski sestanek za
starše, ki imajo otroke v vrtcu ali I. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Ob 17:00 je sledilo predavanje
ge. Mojce Ivankovič Kacjan, dr. med., spec. pediatrije z naslovom Zdravje v vrtcu in šoli.
V torek, 18. 9. 2018, ob 16:30 je OŠ Voličina organizirala 1. skupni roditeljski sestanek za
starše, ki imajo otroke v II. ali III. vzgojno-izobraževalnem obdobju. Ob 17:00 je sledilo predavanje ge.
Mojce Ivankovič Kacjan, dr. med., spec. pediatrije, z naslovom Zdravje v šoli.
OŠ Voličina se je priključila prvemu Nacionalnemu mesecu skupnega branja, ki je potekal v
času od 8. septembra do 8. oktobra 2018 po vsej Sloveniji. 8. september, uradni začetek skupnega
branja, je hkrati tudi Mednarodni dan pismenosti. Na šoli smo pripravili različne oblike skupnega
medgeneracijskega branja za naše učence v sklopu pouka, hkrati pa smo z učenci sodelovali z različnimi
krajevnimi društvi in ustanovami. Vse dogodke v povezavi z Nacionalnim mesecem skupnega branja
2018 smo objavljali na spletni strani šole.
Pod okriljem Atletske zveze Slovenije smo za naše najmlajše (vrtec in I. VIO) v sredo, 19.
septembra 2018, organizirali tek. Otroci in učenci so se priključili najbolj množičnemu teku otrok v
Sloveniji Začni mlad, tekmuj pošteno. Za nekaj besed o teku in primerno ogrevanje je poskrbel naš
domači športnik, navdušen tekač Damijan Rojko. Z najmlajšimi je tako pretekel približno 100 m, s šolarji
pa 200 m. Skupaj je teklo 100 otrok.
V sredo, 19. 9. 2018, je potekalo predtekmovanje za Male sive celice na Osnovni šoli Ljudski
vrt Ptuj. Našo šolo je zastopala ena ekipa v sestavi: Vitan Šuman (7. a), Neja Hadžiselimović (8. a) in
Dora Egghart (9. a). Pisnega dela predtekmovanja se je udeležilo 39 ekip iz različnih osnovnih šol
Podravja. Na ustni del se je uvrstilo le osem najboljših ekip, med katerimi žal ni bilo naše šole.
Osnovna šola Voličina je bila deležna pomembnega dogodka, ki je bil organiziran 21. 9. 2018,
na OŠ Franceta Prešerna v Mariboru, v organizaciji Javnega sklada za kulturne dejavnosti republike
Slovenije in v soorganizaciji matične šole. Izmed 45 šol iz vse Slovenije je naša šola uradno prejela naziv
Kulturna šola za mandatno obdobje petih let.
V torek, 25. 9. 2018, je na atletskem stadionu Poljane v Mariboru potekalo atletsko
tekmovanje za najmlajše. Sedem naših učencev in ena učenka so se pomerili v teku. Domov smo se
vrnili s štirimi medaljami. V teku na 60 m sta bila v konkurenci dečkov letnikov 2007 in 2008 najhitrejša
Enej Kramberger, ki je bil najhitrejši, in Amadej Ploj, ki si je pritekel drugo mesto. Matic Čeh se je prav
tako odlično odrezal v najdaljši preizkušnji, teku na 600 m, kjer je prav tako v konkurenci dečkov
letnikov 2007 in 2008 dosegel tretji čas. Naš najmlajši tekač, Teo Pivec, pa si je bronasto medaljo
pritekel med dečki letnikov 2011 in 2012 v teku na 200 m. Čestitamo!
Torek, 25. 9. 2018, je bil za učence OŠ Voličina prav poseben dan. Društvo Baron iz Markovcev
jim je predstavilo 12 različnih srednjeveških delavnic. Učenci so z zanimanjem sodelovali pri vseh
srednjeveških delavnicah, še posebej pa pri delavnici tiskarstva in knjigovezništva. Dečke je zelo
pritegnila tudi delavnica orožarstva. Opazovali so kaligrafsko pisavo, se preizkusili v lončarstvu in celo
zaplesali malomeščanski ples iz 15. stoletja.
V sredo, 26. 9. 2018, je Hiška eksperimentov obiskala učence OŠ Voličina. Učenci šole so
samostojno preizkusili 60 eksperimentov in uživali ob opazovanju znanstvene dogodivščine. Veliko
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zanimanja so kazali pri eksperimentiranju in raziskovanju. Z obiskom Hiške eksperimentov smo želeli
učencem na zanimiv način predstaviti in približati naravoslovje ter jih navdušiti za raziskovanje. Menim,
da nam je uspelo.
Učenci I. VIO so se v okviru Evropskega šolskega športnega dne odpravili na pohod. Prehodili
so pot od šole do kmetije Kocbek v Zgornji Voličini. Tam jih je sprejela družina Kocbek. Gospod Feliks
jih je popeljal v bolnišnico Cafa. Gospodar kmetije Alberto jih je popeljal v hlev, kjer so videli krave,
teličke, zajčke in pujse. Ogledali so si tudi robota, ki molze krave. S slastnimi jabolki in z jabolčnim
sokom pa so jim postregli Olga, Mateja in Aljaž. Družini Kocbek se zahvaljujemo, da so nas tako lepo
sprejeli na njihovi kmetiji.
28. 9. 2018 je bil za učence III. VIO poseben športni dan. V celotni Evropski uniji je v tem tednu
že četrtič potekal Evropski teden športa. Letos je bil za Evropski šolski športni dan določen 28.
september. V Evropi je odstotek ljudi, ki nikoli ne telovadijo, zaskrbljujoče visok, 42 %. 600.000 ljudi v
Evropi vsako leto umre zaradi telesne nedejavnosti. Današnji otroci bodo zaradi pomanjkanja telesne
aktivnosti prva generacija s pričakovanim krajšim življenjem kot njihovi starši. Samo 19 %
pubertetnikov doseže priporočene telesne norme. Tudi zaradi zgoraj naštetih dejstev se je naša šola
aktivno vključila v projekt in tako pripomogla k promociji zdravega življenjskega sloga preko iger,
druženja in veselja pri različnih športnih aktivnostih. Zjutraj so se učenci III. VIO odpravili na pohod v
Selce, kjer so jih na strelišču in igrišču pričakali člani DU Voličina. Vsi učenci, ki so želeli, so lahko
poskusili streljati z zračno puško, prav tako so se preizkusili v kegljanju s kroglo na vrvici. Članom DU
Voličina se najlepše zahvaljujemo, ker so omogočili, da so se učenci šole lahko pomerili v dveh
zanimivih tekmovanjih. Do Selc so prehodili 6,5 km in premagali 366 metrov višinske razlike. Do
kulturnega doma v Selcah so potrebovali le 35 minut.
V četrtek, 27. 9. 2018, so sedmošolci obiskali Knjižnico Lenart v sklopu nacionalnega projekta
Rastem s knjigo. Najprej jim je bila predstavljana postavitev gradiva po sistemu UDK, sledila sta ogled
domoznanske zbirke in čitalnice ter na koncu najzanimivejši del, predstavitev letošnje knjige projekta
Avtobus ob treh, avtorice Nataše Konc Lorenzutti, ki so jo vsi sedmošolci prejeli v dar. Ko smo se vrnili
v šolo, smo rešili pripravljeni kviz na temo letošnje knjige in se podali bralnim užitkom naproti s
skupnim branjem v šolski knjižnici.
V četrtek, 27. 9. 2018, smo imeli na OŠ Voličina tehniški dan z naslovom Z roko v roki.
Poudarek tega dne je bil na razvijanju vrednote strpnost do drugačnosti. Učenci 6., 8. in 9. razreda so
spoznali življenje in delo v Varstveno delovnem centru Polž v Lenartu, Socialno varstvenem zavodu
Hrastovec v Hrastovcu ter dislocirani bivalni enoti Hrastovec v Voličini. Učenci so se družili z uporabniki
oziroma stanovalci vseh enot, opravljali gospodinjska dela, ustvarjali ročne izdelke in se zabavali ob
raznih igrah.
Učenci I. VIO so se v soboto, 29. 9. 2018, udeležili prireditve Trgatev Zavrh 2018. Najprej so
si ogledali viničarski muzej. Pred Maistrovim stolpom so se pomerili v štafetnih igrah. Iz jabolk so si
istisnili sok. Največji užitek jim je bilo igranje na napihljivih igralih in vožnja z vlakcem. V lovskem domu
so opazovali ptice ujede in si ogledali lovsko razstavo. Vsi so uživali v dobro organiziranih dejavnostih.
V soboto, 29. 9. 2018, so imeli učenci od 4. do 9. razreda športni dan z naslovom Tek
podnebne solidarnosti in pohod. Tekli so v solidarnosti do ljudi v revnejših državah, predvsem v Afriki,
ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. S pretečenimi kilometri učenci gradijo krog
solidarnosti okoli planeta Zemlje. Učenci so si izbrali specifičen namen teka, ki so ga kasneje zapisali na
plakat in razstavili v šoli.
V četrtek, 4. 10. 2018, so se učenci 2. razreda in člani DBE Zavoda Hrastovec iz Voličine srečali
ob igralih. Dogovorili so se, da bodo skupni čas preživeli ob pravljicah. Druženje so pričeli z lutkovno
predstavo. Naši prijatelji so otroke bogato nagradili z aplavzom in odkritim navdušenjem. Sledilo je
druženje ob knjigah. Pravljice so učenci brali ali ob ilustracijah pripovedovali. Lahko so prisluhnili branju
odraslih ali se o knjigah pogovarjali. Druženje se je končalo s pogostitvijo, saj so stanovalci DBE vsem
postregli čaj in sladko presenečenje.
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V tednu otroka smo v naš vrtec povabili razne pomembne goste. Obiskali so jih tudi reševalci
iz Zdravstvenega doma Lenart. V večnamenskem prostoru so jim predstavili pripomočke, ki jih
potrebujejo pri svojem delu - pri reševanju in pomoči ljudem. Prostovoljcu Niku so izmerili pritisk in
demonstrirali pregled krvi. Otroci so se lahko preizkusili v povijanju ran in poslušanju srca s
stetoskopom. Ogledali so si tudi video posnetek, na katerem so videli reševalce na motorju. Na koncu
so se odpravili na parkirišče vrtca, kjer so si ogledali reševalno vozilo. Preizkusili so tudi reševalni
voziček in spregovorili nekaj besed na mikrofon. Prisluhnili so zvoku sirene in prijaznim reševalcem
pomahali v slovo.
10. 10. 2018 so bili učenci 1. razreda sprejeti v SUŠ. Po kulturnem programu je sledilo izbiranje
varuhov in medsebojno obdarovanje. Prijateljstvo so potrdili s podpisom na drevo prijateljstva. Skupaj
so tudi zaplesali.
V petek, 12. 10. 2018, je bila v kulturnem domu v Benediktu prireditev ob svetovnem dnevu
učiteljev. Društvo pedagogov dr. Antona Trstenjaka je najuspešnejšim učiteljem in vzgojiteljem
podelilo priznanja za večletno uspešno delo. Med dobitniki priznanj je bil tudi učitelj OŠ Voličina, Brane
Lazič, ki je prejel priznanje I. stopnje. Društvo pedagogov mu je priznanje podelilo za dosežke na
področju razvoja šolstva in uvajanja novosti. Učitelj Brane je zelo pomemben člen kakovosti OŠ
Voličina, zato mu za prizadevno in strokovno delo ter prejeto priznanje čestitamo.
Simbioza giba je vseslovenska akcija, ki je poteka med 15. in 21. oktobrom 2018. OŠ Voličina
je v akciji sodelovala z učenci 5., 7. in 8. razreda. Povabilu na skupno gibanje se je odzvalo deset babic
oz. dedkov in ena prababica. Med sprehodom so se pogovarjali o gibanju in športnih aktivnostih včasih,
o boleznih v starosti in možnosti njihovega preprečevanja s pomočjo športa. Eden izmed dedkov, včasih
igralec Olimpije in nato tudi nogometni trener, pa je za 5. razred pripravil pravo uro treninga
koordinacije in moči. Motivacija za gibanje je bila medsebojna. Tudi vrtec pri šoli je izvedel
medgeneracijsko Simbioza giba.
V torek, 16. 10. 2018, je bilo v Lenartu v Domu kulture srečanje predstavnikov otroških
parlamentov. Mentorji so oblikovali smernice za delo v letošnjem šolskem letu, učenci pa so si z velikim
navdušenjem ogledali film Košarkar naj bo! Tema letošnjega leta je ponovno Šolstvo in šolski sistem.
17. 10. 2018 so imeli učenci I. VIO kulturni dan. Obiskali so otroški muzej. Ogledali so si
razstavo Zemlja pleše. V delavnici so si iz kartona izdelali dinozavra. Sprostili so se v igralnici, kjer so se
preizkusili v bančništvu. Pred muzejem pa presenečenje, Isaac Palma. Izkoristili so priložnost in se
fotografirali z njim.
V soboto, 20. 10. 2018, je na OŠ Voličina potekala sobotna šola v okviru obogatitvenega
programa za nadarjene učence osnovnih šol Slovenskih goric. Učitelji so za učence pripravili tri
delavnice, in sicer šablonski tisk na majice, origami ter dramsko delavnico s sprostitvenimi vajami.
Učenci so se lahko udeležili dveh delavnic. Sobotno šolo je obiskalo 25 nadarjenih učencev: 12 učencev
iz OŠ Voličina, 9 učencev iz OŠ Sveta Ana, 3 učenci iz OŠ Cerkvenjak-Vitomarci in 1 učenec iz OŠ Sveta
Trojica. Učenci so preživeli prijetno sobotno dopoldne ob druženju z vrstniki in razvijanju ustvarjalnega
mišljenja.
V torek, 23. 10. 2018, je imel Socialno varstveni zavod Hrastovec slovesnost ob 70-letnici
zavoda z naslovom Različnost nas bogati. Na prireditvi, kjer je bil slavnostni govornik predsednik RS
Borut Pahor, je bila OŠ Voličina ena izmed dveh šol, ki sta prejeli priznanje, OŠ Voličina za aktivno
sodelovanje in podporo pri zmanjševanju stigmatizacije stanovalcev v širšem socialnem okolju. Vsem
učiteljicam, vzgojiteljicam in drugim zaposlenim, ki več let odlično sodelujete s SVZ Hrastovec in bivalno
enoto Voličina, iskreno čestitam za prejeto priznanje.
Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Lenart v petek, 2. novembra 2018, je
učitelj Dani Sajtl prejel priznanje župana.
V četrtek, 15. 11. 2018, so se starejši učenci pomerili v nogometu. Naši fantje so v finalu
premagali vrstnike iz OŠ Benedikt in osvojili 1. mesto na področju UE Lenart. Iskrene čestitke.
16. novembra praznujemo mednarodni dan strpnosti. Tema projekta za mednarodni dan
strpnosti 2018 je Stop obrekovanju. Obrekovanje je nestrpnost št. 1. Obrekovanje ni nekaj nedolžnega,
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ampak je resna oblika nestrpnosti, ki je žal vse preveč splošno razširjena in nekaj vsakdanjega, hkrati
pa je pogosto spregledana. Učence I. VIO preko tega projekta spodbujamo k razvijanju spoštljivih
medsebojnih odnosov. Svoja spoznanja so likovno upodobili in slike razstavili v pritličju šole.
V soboto, 17. 11. 2018, so se tri učenke šole udeležile 20. državnega tekmovanja v znanju o
sladkorni bolezni v Ljutomeru. Julija Sirk je z doseženimi 35 točkami osvojila srebrno priznanje. Juliji in
mentorici Ireni Fišer iskreno čestitamo za dosežen uspeh.
Letos je bilo drugič organizirano medobčinsko tekmovanje v namiznem tenisu. Udeležilo se
ga je pet šol. Vsako šolo sta zastopala dva dečka in dve deklici. Igralo se je po sistemu vsak z vsakim.
Seštevek dobljenih nizov pa se je štel še za skupni rezultat. Naš učenec Ambrož Vugrinec je pometel s
konkurenco in slavil zmago. Med dekleti je bila najboljša učenka Živa Sužnik, ki je zasedla tretje mesto.
Ekipno so naši učenci le za malenkost zaostali za Benediktom in tako zasedli odlično drugo mesto.
Čestitamo!
Na državnem Proteusovem tekmovanju iz znanja biologije na temo Žitni pleveli, ki je bilo 30.
11. 2018 v Mariboru, sta se odlično odrezali in pokazali veliko znanja Neja Hadžiselimović in Julija Sirk,
saj sta osvojili srebrni Proteusovi priznanji. Neji, Juliji in mentorici Ireni Fišer čestitamo za dosežen
uspeh.
Učenci I. VIO že kar nekaj časa pridno zbiramo papir za leto in pol starega dečka Vida, ki ima
cerebralno paralizo. V petek, 14. 12. 2018, sta učence v šoli obiskala Vid in njegova mamica Manja.
Njunega obiska smo se zelo razveselili. Vida smo pobožali, njegova mamica pa nam je odgovorila na
vse naše "zakajčke". Trenutki z Vidom v razredu so bili čudoviti. Vsi skupaj smo pridobili pomembno
izkušnjo.
V torek, 11. 12. 2018, je med 17:00 in 18:30 na OŠ Voličina potekal karierni sejem. S svojimi
izdelki in informativnim materialom se je predstavilo 20 srednjih šol iz Podravske regije. Učenci od 6.
do 9. razreda in njihovi starši so lahko pridobili informacije, ki jim bodo pomagale pri pomembni
odločitvi glede poklicne poti.
V torek, 18. 12. 2018, je šola organizirala prireditve ob izdaji 200. številke Šolarčka, božičnonovoletnih praznikih in dnevu samostojnosti in enotnosti, ki so se je udeležili mnogi dolgoletni
sponzorji šolskega glasila, številni starši in krajani. Župan Občine Lenart, mag. Janez Kramberger,
in predstavnica ZRSŠ OE Maribor, ga. Matejka Lovše, ter ostali zbrani smo uživali v prijetnem programu,
ki ga je iskrivo in nagajivo povezovala Pika Nogavička. Na prireditvi se je šola zahvalila sponzorjem, ki
so sponzorji v tem šolskem letu:
 in več prejšnjih letih,
 oziroma deset in večletno sponzorstvo ter
 vsakoletno oz. 19-letno sponzorstvo.
OŠ Voličina se je na prireditvi zahvalila za odlično sodelovanje tudi ustanoviteljici Občini
Lenart in ZRSŠ OE Maribor za odlično večletno strokovno sodelovanje ter učitelju Daniju Sajtlu za
njegov neprecenljiv prispevek pri izdajanju šolskega glasila Šolarček.
Za petošolce vseh slovenskih šol že nekaj let poteka preventivni projekt Policist Leon svetuje.
Z njim otroke seznanjamo z nevarnostmi, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju in jih
poučujemo o primernem samozaščitnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Eden
izmed ciljev je tudi prepoznavnost vodij policijskih okolišev ter krepitev partnerskega sodelovanja med
otroci, učitelji, starši in policijo. Naše učence že vsa leta spremlja g. Boštjan Kaloh s Policijske postaje
Lenart. Jeseni je učencem predaval o varni poti v šolo, uporabi varnostnega pasu in varnosti pešcev. V
začetku veselega decembra pa jih je podrobno seznanil s posledicami uporabe pirotehnike. Naše
srečanje smo zaključili s sloganom Ilke Štuhec: »Naj se raje iskri od veselja! Bodi zvezda! Ne meči
petard!«
V petek, 11. 1. 2019, je bilo na naši šoli organizirano medobčinsko tekmovanje v nogometu
za starejša dekleta. Sodelovalo je pet ekip. Po dveh zmagah in dveh neodločenih izidih so naša dekleta
osvojila 1. mesto. Čestitamo.
4/5

Poročilo ravnatelja o realizaciji LDN ob zaključku I. oc. obdobja (2018/19)

V četrtek, 17. 1. 2019, je na OŠ bratov Polančičev v Mariboru potekalo območno tekmovanje
iz znanja angleškega jezika. Devetošolec Vid Caf je na tekmovanju svojil srebrno priznanje. Vidu in
mentorici Ireni Zgaga čestitam za dosežen uspeh.
Učenci 5. a razreda so se udeležili zimske smučarske šole v naravi v CŠOD Planinka 21.– 5. 1.
2019. Zadnji dan šole v naravi je bil zimsko idiličen. Proge so bile idealne, sijalo je sonce in bilo je ravno
prav mrzlo. Večina učencev je zadnji dan presmučala progo Pisker. Učenci so se naučili zanesljivo in
samostojno smučati po večini prog.
Ravnatelj:
mag. Anton Goznik

Priloge:
o
o
o
o
o
o
o

poročilo o delu vrtca pri OŠ Voličina … (priloga 1),
realizacija dni dejavnosti … (priloga 2),
realizacija interesnih dejavnosti … (priloga 3),
poročilo o delu z nadarjenimi in učenci, ki imajo DSP … (priloga 4),
poročilo o tekmovanjih in nastopih … (priloga 5),
poročilo o izvajanju projektov … (priloga 6),
poročilo o dodatnem delu … (priloga 7).
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