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Na začetku šolskega leta 2020/21 je bilo v vrtec vpisanih 88 otrok, konec januarja je
število vpisanih otrok nespremenjeno. V vrtcu je še eno prosto mesto, ki bo zasedeno v
začetku meseca marca.
1. septembra je šolo začelo obiskovati 228 učencev. Na podlagi soglasja MIZŠ smo
lahko 27 učencev 9. razreda razdelili v dva oddelka. V šolo sta se 11. 9. 2020 vpisala dva učenca
tujca, in sicer v 7. a in v 9. a razred. Število učencev je tako naraslo na 230. Po vrnitvi učencev
nazaj v šolo, ko se je izobraževanje na daljavo za I. VIO končalo, se je en učenec 1. razreda
prepisal na OŠ Korena. Zadnji dan je bil vpisan na OŠ Voličina 25. 1. 2021.
V septembru so vzgojiteljice in razredniki za vse skupine vrtca in tudi vse oddelke v
šoli organizirali roditeljske sestanke. V šoli so bili roditeljski sestanki izvedeni tako, da je imel
vsak razred roditeljski sestanek na drug datum. Podobno so bili organizirani roditeljski sestanki
v vrtcu, razen za skupino Snežinke in za starše učencev 1. a razreda, ko smo roditeljske
sestanke organizirali konec avgusta.
Na začetek šolskega leta 2020/21 je pomembno vplivala prisotnost korona virusa.
Zaradi prisotnosti korona virusa je bilo v šoli treba upoštevati navodila in priporočila NIJZ.
Zaposleni v šoli smo si želeli, da bi priporočila vsi sprejeli z razumevanjem in jih upoštevali ter
ponotranjili. Menili smo, da gre za zdravje vseh nas in tistih, ki jih imamo radi, zato smo želeli,
da bi bili vsi odgovorni in upoštevali navodila in priporočila v čim večji meri.
Najpomembnejše je bilo, da v šolo prihajajo in vstopajo samo zdravi učenci. Glede na
priporočila NIJZ so vsi učenci pred vstopom v šolo in na šolskih hodnikih uporabljali zaščitne
maske. Pri pouku so bili učenci brez mask. Učenci so v šolo vstopali posamično, ob upoštevanju
medsebojne razdalje vsaj 1,5 metra. Priporočeno razdaljo so v čim večji meri upoštevali ves
čas gibanja po šoli. Po vstopu v šolo so učenci odšli do svoje garderobe in nato v matično
učilnico, kjer so na svojem mestu počakali na začetek pouka. Vse matične učilnice so bile
odklenjene in odprte pred začetkom pouka. Pri gibanju po skupnih šolskih prostorih smo
priporočali, da se učenci ne dotikajo držal. V času odmorov učenci niso zapuščali matičnih
učilnic, razen v nujnih primerih. Večina pouka je potekala v matičnih učilnicah, kjer so učenci
tudi malicali. Vsi učenci so morali uporabljati zaščitne maske tudi na šolskem avtobusu.
Šola je starše obvestila o tem, kako naj ravnajo v primeru suma na okužbo z virusom.
Starše bodočih prvošolcev smo povabili na roditeljski sestanek že v četrtek, 27. 8.
2020, ob 17:00 v jedilnico OŠ Voličina. Na sestanku je šola podala koristne informacije pred
vstopom v šolo in o izvedbi 1. šolskega dne.
Prav tako smo na roditeljski sestanek povabili starše otrok novincev, ki so otroke
vpisali v vrtec pri OŠ Voličina, ki je bil v torek, 25. 8. 2020, ob 17:30 v jedilnici OŠ Voličina. Na
sestanku smo staršem posredovali informacije o življenju in delu v našem vrtcu.
Čeprav se zaradi upoštevanja priporočil NIJZ šolsko leto ni začelo tako, kot smo ga
običajno začeli, so se učenci v šoli prvi teden dobro počutili. Po razredih je bilo ponovno slišati
prijetno klepetanje in otroški smeh.
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Novost ob začetku tega šolskega leta je bilo priporočilo, naj učenci v skupnih šolskih
prostorih nosijo zaščitne maske. Nekateri starši so imeli o tem pomisleke. Šola je pojasnjevala,
da smo tisti, ki maske nosimo (zaposleni in učenci) odgovorni do vseh, s katerimi se v skupnih
šolskih prostorih srečujemo in pogovarjamo. Na šolskih hodnikih in stopniščih ni vedno možno
zagotoviti dovolj velike razdalje. Prepričani smo, da z uporabo maske preprečujemo, da bi
kapljice (lahko so tudi okužene), ki včasih pobegnejo med govorjenjem iz ust, dosegle
sogovornika, ampak se zaustavijo v zaščitni maski. Uporaba mask v šoli za učence na začetku
šolskega leta ni bila obvezna, ampak priporočena. Učenci (zelo velika večina), ki so maske
redno uporabljali, so jih dnevno nosili v šoli okrog 15 minut. Zjutraj približno 3 minute preden
so vstopili v šolo, odšli v garderobo in nato v učilnico, kjer so počakali na začetek pouka.
Približno enako dolgo so jih nosili po končanem pouku, ko so odšli domov, in še nekaj minut v
času odmorov, ko so zapuščali matične učilnice. OŠ Voličina je javna šola, zato je dolžna
upoštevati okrožnice pristojnega ministrstva za šolstvo in priporočila ter navodila NIJZ.
V nadaljevanju poročila so v kronološkem vrstnem redu nanizani pomembnejši
dogodki v I. polovici šolskega leta.
Ne glede na velik vpliv navodil NIJZ na začetek pouka v tem šolskem letu lahko
zapišem, da je prvi teden pouka potekal sproščeno in umirjeno.
8. september je že od leta 1966 na predlog Unesca mednarodni dan pismenosti. Že
tretje leto zapored so se učenci šole pridružili Nacionalnemu mesecu skupnega branja in vas
na spletnih straneh šole sproti obveščali o dejavnostih, povezanih z branjem, ki so se od 8.
septembra in vse do 11. oktobra odvijale na šoli.
17. septembra se je uradno začela 60. sezona tekmovanja za Bralno značko.
Učenci od 1. do 5. razreda so prejeli točna navodila o tekmovanju pri svojih razredničarkah.
Učenci od 6. do 9. razreda pa v letošnjem šolskem letu tekmujejo za Bralno značko na daljavo
preko spletne učilnice Šolska knjižnica, ki jo vodi knjižničarka Mateja Karneža.
V sredo, 16. septembra, so šestošolci uspešno opravili kolesarski izpit. Znanje iz
teoretičnega dela so pokazali že v lanskem šolskem letu. V tem mesecu pa so se pridno urili v
varni in pravilni vožnji. Policist iz PP Lenart, ki je opazoval njihovo vožnjo, je kolesarje pohvalil.
Prav tako pa je vse prijazno opozoril, da čeprav so pokazali veliko znanja in spretnosti,
previdnost na cesti nikoli ni odveč.
V petek, 18. septembra, je bila v kulturnem domu v Voličini proslava ob prazniku KS
Voličina. V bogatem kulturnem programu, ki so ga pripravili mladi ljubitelji kulture, so
sodelovali tudi učenci naše šole.
V torek, 22. 9. 2020, smo izvedli na OŠ Voličina tehniški dan, ki smo ga poimenovali Z
roko v roki. V okviru tega dne so učenci od 4. do 9. razreda izdelali izdelke za stanovalce doma
upokojencev v Lenartu in SVZ Hrastovec. Svoje izdelke so učenci obogatili še z lepimi,
pozitivnimi sporočili za naše občane. Nastale so družabne igre, potiskane majice, poslikani
kozarčki, glineni listi, papirnate voščilnice ipd. S tem smo pokazali, da nam je mar za
starostnike in ljudi s posebnimi potrebami ter da smo kljub 'izoliranosti' od njih z njimi še
vedno povezani.
V sredo, 23. 9. 2020, smo se udeležili vseslovenske akcije Atletske zveze Slovenije:
»Množični tek otrok – Začni mlad, tekmuj pošteno«. Otroci vseh oddelkov so tekli, se zabavali
in se spodbujali med sabo.
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Na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije je 23. september 2020 prvi dan, ki je
posvečen slovenskemu športu. Dan slovenskega šport je praznik vseh državljank in državljanov
Republike Slovenije. Zakaj ravno ta dan? Ker je Slovenija na ta dan dobila prvo olimpijsko
medaljo. Minilo je okroglih 20 let od trenutka, ko je na olimpijskih igrah v Sydneyu prvič
zaigrala slovenska himna v čast olimpijcem, veslačema Iztoku Čopu in Luki Špiku ter strelcu
Rajmondu Debevcu. Dan slovenskega športa spodbuja vrednote biti telesno aktiven, uživati
življenje in skrbeti za dobro počutje.
Učence I. VIO, 4. a in 5. a je v četrtek, 24. 9. 2020, obiskala Hiša eksperimentov, v
petek, 25. 9. 2020, pa učence 6. a, 6. b in III. VIO. Učenci so imeli priložnost eksperimentirati v
štirih učilnicah, prav tako pa so zelo uživali pri znanstveni dogodivščini. Zelo jim je bilo všeč pri
»zvokologiji« in pri izdelavi lastnega eksperimenta. Hiša eksperimentov je učence OŠ Voličina
popeljala v svet znanosti, saj so eksperimente, ki so jih izvajali in opazovali, morali tudi razložiti.
Razlaga eksperimentov je bila za nekatere kar trd miselni oreh.
V četrtek, 24. 9. 2020, so učenci 6. a, 6. b in III. VIO imeli Evropski šolski športni dan.
Ukvarjali so se z raznimi dejavnostmi. Zelo jim je bilo zanimivo kolesarjenje in vožnja z različno
velikimi kolesi na poligonu, kjer so se preizkušali v spretnostni vožnji in zanimivih igrah.
V torek, 29. 9. 2020, je učence obiskala Mini Planica - skakalnica na tovornjaku.
Namenjena je mlajšim otrokom, da spoznajo smučarske skoke. Učenci od 1. do 5. razreda so
se tako preizkusili na skakalnici in odskakali svoje skoke. Organizatorji so skakalnico postavili
na šolskem igrišču, priskrbeli smuči in podali varnostna navodila. Učenci so se pri skokih zelo
zabavali in pokazali ogromno poguma. Na koncu so bili vsi otroci zmagovalci, saj so s skoki
premagali strah in se nasmejani vrnili k pouku.
V ponedeljek, 5. oktobra, se je pričel Teden otroka, ki se je zaključil v nedeljo, 11.
oktobra. Aktivnostim so se pridružili tudi učenci šole. Letos je imel naslov Odgovor je pogovor.
Svetovni dan habitata je vsako leto prvi ponedeljek v oktobru. Dan opominja, da ima
vsakdo moč in odgovornost, da oblikuje prihodnost naših mest in naselij. Organizacija
združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru proglasila za Svetovni dan habitata, ki se
praznuje že od leta 1985. Posvečen je človekovim naseljem in osnovni pravici ljudi do
primernega bivališča. Učenci 5. a so oblikovali različne prostorske tvorbe in pokazali, da se
nam ni treba bati za estetsko in kakovostno prihodnost naših mest in naselij.
V petek, 9. 10. 2020, smo začeli z izvajanjem pouka na daljavo v šoli. Vsak razred v II.
in III. VIO je imel en dan vse ure pouka na daljavo v računalniški učilnici ali učilnici slikarja
Jožeta Krambergerja. Učitelji so bili z učenci v učilnicah in jim pomagali, če se je kje zataknilo.
Vsi učenci II. in III. VIO in učitelji so pridobili AAI račune in se v šoli prijavili z namenom, da bi
imeli čim manj težav, če bo treba ponovno pouk izvajati na daljavo.
Sobotna šola za nadarjene učence je bila v soboto, 17. 10. 2020, zaradi razmer
odpovedana.
Učenci 6.-9. razreda se bodo zaradi razmer od ponedeljka, 19. 10. 2020, naprej
izobraževali na daljavo. Na OŠ Voličina smo urnike preoblikovali tako, da so učenci dnevno
sodelovali pri pouku na daljavo največ pri treh predmetih in športu.
Ministrica, pristojna za šolstvo, dr. Simona Kustec, je sprejela sklep o podaljšanju
jesenskih počitnic do 8. 11. 2020. V okrožnici, ki smo jo šole prejele, nas je obvestila, da se bo
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v primeru slabih epidemioloških razmer pouk od 9. 11. 2020 naprej za vse učence izvajal na
daljavo. To se je žal tudi zgodilo.
V skladu s sklepom župana Občine Lenart, mag. Janeza Krambergerja, je bil vrtec pri
OŠ Voličina od 2. 11. 2020 naprej dežurni vrtec, za vse tiste otroke, katerih oba starša sta
zaposlena in jim ne moreta zagotoviti varstva.
V skladu z dogovorom med županom Občine Lenart, mag. Janezom Krambergerjem,
predstavniki civilne zaščite in vodstvom Zavoda Hrastovec, je telovadnica OŠ Voličina od 5. 11.
2020 naprej postala varna cona za oskrbovance Zavoda Hrastovec. V telovadnico je bilo
nameščenih okrog 50 zdravih varovancev. Na ta način je Zavod Hrastovec na svoji lokaciji imel
več prostora za rdečo cono, torej za tiste varovance, ki so že okuženi, in za tiste, ki bi lahko bili
okuženi.
Šole smo v sredo, 4. 11. 2020, prejele okrožnico MIZŠ v zvezi s pripravo brezplačnih
toplih obrokov za učence, ki prejemajo regresirano kosilo, takrat ko so v šoli. OŠ Voličina je
pripravljala od 9. 11. 2020 naprej skoraj ves čas za učence 9 toplih obrokov in jih dostavljala
na prevzemne točke v Zgornji Voličini na avtobusni postaji Zelenko, v Rogoznici pri Benkovi
kapeli in v Zavrhu pri stolpu. Šola je pripravljala obroke za 2 dijaka, 2 učenca OŠ Lenart in 5
učencev OŠ Voličina.
Vsi učenci so se od ponedeljka, 9. 11. 2020, naprej izobraževali na daljavo. Na OŠ
Voličina smo urnike tudi za učence I. VIO in 4. a ter 5. a razreda začasno spremenili tako, da so
učenci dnevno sodelovali pri pouku na daljavo pri največ treh predmetih in športu.
Šola je izročila za izvajanje pouka na daljavo prenosne računalnike 33 učencem. Od
tega jih je 22 izposojenih (te bodo učenci vrnili) in 11 podarjenih (te bodo učenci obdržali).
Prav tako smo učencem ponovno posodili 2 modema za dostop do interneta in tablico. Hvala
vsem staršem donatorjem in sponzorjem, da smo tako dobro opremljeni z IKT-tehnologijo.
158 anketirancev je na povabilo razrednikov v času od četrtka, 19. 11. 2020, do
ponedeljka, 23. 11. 2020, izpolnilo anonimno spletno anketo o izvajanju pouka na daljavo.
Ob tej priložnost želim pohvaliti vse učence, ki so zelo aktivno in zavzeto sodelovali
pri izvajanju pouka na daljavo, saj so vsakodnevno obiskovali spletne učilnice in oddajali
dokaze o učenju ter opravljenih aktivnostih, prav tako pa so bili prisotni na video srečanjih, ki
so jih pripravljali učitelji. Velik Hvala želim izreči staršem, ki ste z razumevanjem pomagali
vašim otrokom - našim učencem, ko se jim je kje kaj zataknilo. Hvala vam za strpno in odlično
sodelovanje z učitelji. Zahvaliti bi se želel tudi učiteljem, odgovori v anketi so namreč pokazali
in sporočili, da smo vsi skupaj pri izvajanju pouka na daljavo v primerjavi s pomladjo naredili
vsaj en velik korak naprej.
Ministrica, pristojna za šolstvo, dr. Simona Kustec, je 26. 11. 2020 izdala sklep o
ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah, s katerim je
osnovne šole obvestila, da bo imelo šolsko leto 2020/21 samo eno ocenjevalno obdobje, in
sicer od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 oz. do 15. 6. 2021 za učence 9. razreda.
Prav tako je bilo v že omenjenem sklepu določeno, da v tem šolskem letu učenci
pridobijo najmanj 2 oceni pri predmetih, ki se izvajajo dve uri ali manj na teden. Pri predmetih,
ki se izvajajo 3 ure ali več pa je potrebno pridobiti najmanj tri ocene.
V trenutni situaciji (pa tudi sicer), ko se je pouk izvajal na daljavo, so naši otroci ob
sebi najbolj potrebovali osredotočene, umirjene odrasle, starše in učitelje, ki so jim za zgled,
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ki ustrezno komunicirajo in ki znajo ustvariti spodbudno, razumevajoče okolje. Starše in
učitelje je šola povabila na brezplačni prednovoletni webinar, z naslovom S pravimi vprašanji
do boljših odnosov, ki je bil v torek, 22. 12. 2020, od 18:00 do 19:30. Na webinarju so
udeleženci lahko pridobili:







konkretne primere dialoga med starši in učitelji,
kako obvladovati čustva, ki jih doživljamo,
konkretna vprašanja za takojšnjo uporabo v odnosu z otroki,
osebno izkušnjo, kako naše misli vplivajo na telo (mini vaja),
preverjene in uporabne strategije za zmanjševanje stresa,
vpogled v razumevanje otrokovega in vašega celostnega vedenja.

Nataša Lenarčič, ki je vabila na srečanje, je zapisala: »Verjamem, da kdor investira
vase, daje priložnost za rast vsem področjem svojega življenja. Naša sreča, naša kariera, naše
finance, naši odnosi, naši uspehi itd. lahko zrastejo le do te mere, do katere smo zrasli mi
sami.«
Šola je organizirala spletno prireditev V pričakovanju ...
V dneh pred novim letom so učenci 4. a in 5. a imeli prav poseben naravoslovni dan z
naslovom Moja časovna kapsula. Njihova naloga je bila, da v zaščitno embalažo shranijo nekaj
svojih zapisov o sedanjem času, kakšno fotografijo ali predmet, ki ima za njih poseben pomen.
Tako so ujeli nekaj trenutkov svojega življenja in jih shranili za več let ali celo desetletij. Prav
gotovo bo vznemirljivo, ko bodo svojo kapsulo čez veliko let ponovno odprli.
V mesecu decembru so prvošolci zraven pričakovanja praznikov in počitnic počeli
marsikaj zanimivega. Spomnili so se starejših in osamljenih, jim izdelali slike in jih poslali.
Poskrbeli so za praznično okrasitev in izdelali darilni papir, plesali ob praznični glasbi ... Pridno,
skrbno in zavzeto so se lotili vseh nalog. Pri tem so jim seveda po potrebi pomagali njihovi
starši, pa tudi babice in dedki in še marsikdo.
OŠ Voličina je tudi v tem šolskem letu pridobila sponzorje za izdajanje šolskega glasila
Šolarček. Septembrski in oktobrski Šolarček je bil natisnjen v času jesenskih počitnic. Prav tako
sta bili natisnjeni novembrska in decembrska številka. Ker so se učenci izobraževali na daljavo,
smo se na šoli odločili, da jim v decembru po pošti pošljemo prve štiri številke Šolarčka, saj
smo menili, da bo ob upoštevanju ukrepov v božično-novoletnih praznikih dovolj časa, da jih
preberejo.
Letos žal nismo mogli organizirati že skoraj tradicionalnega Kariernega sejma na OŠ
Voličina, zato smo v petek, 8. 1. 2021, med 13:30 in 14:15 izvedli virtualni karierni sejem za
devetošolce. Predstavilo se je 6 srednji šol, za katere so naši učenci izrazili največ zanimanja.
To so Prva gimnazija Maribor, II. gimnazija Maribor, Škofijska gimnazija Antona Martina
Slomška Maribor, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Lesarska šola Maribor in
Srednja oblikovalna šola Maribor. Učenci so pridobili koristne informacije, ki jim bodo v pomoč
pri njihovi pomembni odločitvi, ki jih čaka v mesecu marcu.
V tednu od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021 je potekala v naši državi vseslovenska akcija
Teden pisanja z roko. Njen namen je ohranjati pisanje z roko. V akciji so sodelovali tudi naši
učenci.
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V ponedeljek, 25. 1. 2021, je mobilna ekipa ZD Lenart na OŠ Voličina izvajala testiranje
s hitrimi testi na SARS-CoV-2. Vseh 26 zaposlenih, ki bodo v stiku z otroki vrtca in učenci, je
bilo na testiranju negativnih.
Za učence 2. a in 3. a razreda, ki so jih starši prijavili, da se bodo od 26. 1. 2021 v šolo
in iz nje vozili s šolskim avtobusom, smo spremenili vozni red šolskega avtobusa. V šolo bo
opravljen en jutranji dovoz, prav tako pa tudi en odvoz domov.
V torek, 26. 1. 2021, so se učenci I. VIO vrnili nazaj v šolske klopi. Prav tako so od
istega dne ponovno odprti vrtci za vse predšolske otroke. V šolo in vrtec se lahko vrnejo samo
zdravi otroci in učenci.
V torek, 26. 1. 2021, je bilo od skupno 88 vpisanih otrok v vrtcu pri OŠ Voličina
prisotnih 63 otrok. 26. oktobra 2020 so učenci I. VIO odšli na jesenske počitnice. Točno po treh
mesecih, 26. januarja 2021, so se vrnili nazaj v šolske klopi. Od 69 učencev I. VIO je bilo
prisotnih pri pouku 66 učencev. Učenci so bili zelo veseli, ker so se po dolgem času srečali s
prijatelji in z učiteljicami, saj so zelo pogrešali pouk v šoli.
Zadnje štiri dni v mesecu januarju (26.-29. 1. 2021) so se v šolske klopi vrnili učence I.
VIO. Učenci so bili zelo veseli vrnitve v šolo. Zelo vesele in zadovoljne pa so bile tudi učiteljice
razrednega pouka. Obisk učencev v teh štirih dneh je bil zelo dober. Učiteljice so poročale, da
vsi učenci redno uporabljajo in nosijo zaščitne maske, razen v mehurčkih (matičnih učilnicah).
Pri učencih niso zaznale težav ali nasprotovanj, ker morajo nositi maske. Prav tako učiteljice
ne poročajo o težavah, ker pri izvajanju pouka v razredih dosledno uporabljajo maske.
Učenci se ne pritožujejo, ker učiteljice uporabljajo maske pri pouku. Omenijo pa, da
kdaj slabše razumejo ali jih moti ker ne vidijo njihovega obraza, npr. izgovorjave glasov pri
opismenjevanju v 1. razredu, razumevanje pri poslušanju brane pravljice, namigov z obrazno
mimiko. Kdaj tudi izrazijo sočutje, ker jih nosijo, npr. ob izvajanju gibalnih dejavnosti, petju,
plesu … Večina učencev z vrnitvijo v šolo ni imela težav in so se lepo in hitro vključili v šolsko
delo. Učiteljice so sporočile, da je zaznati nekaj primanjkljajev na učnem področju. Ti so se
pojavili kljub vestnem opravljanju šolskih nalog in obilici pomoči staršev. Urniki so bili namreč
prilagojeni in s tem tudi količina obravnavane snovi manjša. Čim več teh primanjkljajev bodo
poskušali pri pouku in z drugimi oblikami pomoči odpraviti.
Razredničarke I. VIO se vsem staršem najlepše zahvaljujejo za podporo in odlično sodelovanje
v času izvajanja pouka na daljavo.
Ravnatelj:
mag. Anton Goznik
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