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Poročilo o realizaciji LDN v I.
ocenjevalnem obdobju šolskega 
leta 2010/11

Pouk se je začel v sredo, 1. septembra 2010. Šolo je 
začelo obiskovati 220 učencev v 12 oddelkih. Med I. 
ocenjevalnim obdobjem sta se 2 učenca prepisala na 
OŠ Lenart, in sicer učenca iz  8. a razreda. Prav tako 
pa se je v tem obdobju v 3. a razred vpisala 1 učenka, 
njen brat pa v 5. a razred. Ob zaključku I. redoval-
nega obdobja (31. 1. 2011) šolo obiskuje skupaj 220 
učencev.

1. septembra je vrtec začelo obiskovati 79 otrok v 
5 skupinah. Delo poteka v 2 skupinah 1. starostnega 
obdobja, v eni kombinirani skupini in 2 skupinah 2. 
starostnega obdobja. Ob zaključku 1. ocenjevalnega 
obdobja obiskuje vrtec 84 otrok. 

Delo v šoli in vrtcu je potekalo po pričakovanjih 
in v skladu z LDN. 

Starši učencev 5. a razreda so na roditeljskem se-
stanku septembra 2010 sprejeli sklep, da se učenci 
ne bodo udeležili zimske smučarske šole v naravi v 
CŠOD Bohinj, saj bi prevoz tja in nazaj stal več kot 
5-dnevno bivanje v omenjenem domu. Prav tako so 
sprejeli sklep, da se v naslednjem šolskem letu ude-
ležijo smučarske šole v naravi skupaj z učenci 5. in 6. 
razreda. 

Septembra  se je začel uporabljati Zakon o šolski 
prehrani. Od 220 učencev uživa malico v šoli 219 
učencev. 157 učencev ima delno subvencionirano 
malico, 62 pa v celoti. 5 učencev ima tudi v celoti sub-
vencionirano kosilo.

Strokovni delavci šole veliko pozornosti namenja-
jo učencem s posebnimi potrebami, prav tako pa tudi 
tistim, ki nimajo odločb, ker jim pomagamo s pomo-
čjo individualne in skupinske pomoči, ki jo izvajajo 
posamezni učitelji. Veliko pozornosti namenjamo 
delu z nadarjenimi učenci. Šola je vključena in izva-
ja kar precej projektov, med njimi tudi Strategija za 
zmanjševanje nasilja, Sodelovanje s starši in mnoge 
druge, ki so po moji oceni pripomogli k boljši infor-
miranosti in posledično boljšim odnosom med šolo, 
učitelji in starši.

Realizirali smo vse konference učiteljskega zbora, 
ki so bile predvidene po LDN. Prav tako so bile izve-
dene načrtovane govorilne ure in roditeljski sestanek 
v septembru, zaradi Comeniusa pa smo 2. roditeljski 
sestanek, ki je bil načrtovan za petek, 4. 2. 2011, pre-
stavili na ponedeljek, 31. 1. 2011.

Ravnatelj

Sestanek sveta staršev – šolska 
prehrana

Na 2. sestanku sveta staršev, ki je potekal 17. 2. 

2011, smo govorili o šolski prehrani. Z uveljavitvijo 
Zakona o šolski prehrani (U. l. št.: 43/2010 z dne 31. 5. 
2010) se je pri organizaciji in evidentiranju prevzema 
malic in kosil marsikaj spremenilo. Z gotovostjo lah-
ko trdim, da vodimo ustrezno evidenco o odjavljenih 
obrokih, je pa res, da nekateri starši pozabljate odjaviti 
posamezne obroke, ko vaš otrok zboli. Kot smo vam 
napisali na položnice za prehrano, ki jih boste prejeli 
za mesec februar, vas prosimo, da morebitne nejasno-
sti skupaj odpravimo. V kuhinji za vsak dan vodimo 
evidenco o tem, kateri otroci so bili odjavljeni od pre-
hrane in ob kateri uri ste poklicali. Vsako odjavo še 
naprej sporočajte na tel. št. v kuhinji: (02) 729 57 56. 
Vašega otroka pa lahko odjavite tudi preko e-pošte: 
os.volicina-kuhinja@guest.arnes.si. Posebej vas želim 
spomniti na vaše obveznosti, spoštovani starši, v zvezi 
s Pravili šolske prehrane OŠ Voličina, ki so zapisana v 
Šolskem utripu (stran 56–59), ki ste ga prejeli na uvo-
dnem roditeljskem sestanku, hkrati pa so objavljena 
tudi na spletni strani šole, in sicer da morate pravo-
časno odjavljati posamezne obrok skladno s pravili 
šolske prehrane in če obroka ne odjavite pravočasno 
plačate polno ceno obroka.

Ravnatelj

Zahvala

V času od 31. 1. do 5. 2. 2011 je bila OŠ Voličina 
na vrsti za mednarodno izmenjavo učencev v okviru 
projekta Comenius. V pogovoru so učitelji, ki so spre-
mljali učence iz tujih držav sporočali, da je bil obisk 
pri nas dobro organiziran in da so vsi skupaj odšli do-
mov z lepimi spomini. Da je temu bilo tako, ste pripo-
mogli tudi vi spoštovani starši, ki ste bili pripravljeni 
v vaše domove sprejeti učence, ki so gostovali pri nas. 
Iskreno se zahvaljujem tudi vsem drugim, ki ste na 
kakršen koli način sodelovali in pomagali pri izpeljavi 
tega projekta. Za vse, kar ste storili, da so se naši gostje 
tudi z vašo pomočjo pri nas v Voličini oziroma na-
sploh v Sloveniji dobro počutili, najlepša hvala.

Ravnatelj

AKTUALNO

Jasmin Lilje Jepsen and Mette Kristensen, Denmark
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AKTUALNO

Od 31. januarja do 4. oziroma 5. februarja je na 
naši šoli potekalo srečanje držav partneric v okvi-
ru projekta COMENIUS. Ponedeljkovo jutro je bilo 
za vse nas, ki smo pričakovali goste iz drugih držav 
(Danske, Francije, Cipra, Nemčije, Finske in Turčije), 
drugačno od ostalih šolskih dni. 

Vsi smo se veselili srečanja, a kljub vsemu smo bili 
(vsaj jaz) malce zaskrbljeni. Mene je skrbelo, kako bo 
vse skupaj potekalo, kako bomo zastavljene dejavno-
sti izpeljali, ali bodo gostom všeč in podobno, toda 
komaj sem čakala na večer, ko je ura odbila deset, saj 
so takrat prispeli gostje iz Danske. Moja družina je 
sprejela deklico Stefanie Nielsen. Že takoj na začetku 
sva se dobro ujeli in upala sem, da bo ta teden zame 
nepozabno doživetje in zelo prijetna izkušnja, kar se 
je tudi uresničilo. V šoli in pri dejavnostih, ki so bile 
pripravljene, smo se odlično zabavali. Seveda pa smo 
bili z gosti tudi doma in smo jih lahko še sami kam 
peljali ter jim dodatno razkazali Slovenijo oziroma 
Voličino in njeno okolico. Moja družina ji je pokaza-
la našo farno cerkev. Odpravili smo tudi v Maribor, 
kjer smo jo popeljali po mestu. V torek smo šli igrat 

bowling. Z nami je šla še Rebekina družina z njihovo 
gostjo iz Cipra Elino. Moram priznati,da smo se res 
odlično zabavali. Z Rebeko sva bili radovedni, saj naju 
je zanimalo, kako se nekatere besede rečejo po dansko 
in po grško, zato sva ju kar naprej spraševali. Grščina 
se mi je zdela lažja kakor danščina, saj so mi besede iz 
grškega jezika bolj »zvenele«. Sedaj vem, kako se reče 
»zdravo« v danščini in grščini. Po bowlingu smo odšle 
še v Europark in na pico ter se odlično zabavale. V 
sredo smo šli v kino. S Stefanie sva si ogledali film Tu-
rist. V četrtek sem jo predstavila botrici in njeni dru-
žini, bila jim je všeč, ker je prijetna in prijazna ter ni 
bila izbirčna pri slovenski hrani, temveč jo je poskusi-
la. Prehitro je prišel petek, ko smo se morali posloviti. 
Teden smo res čudovito preživeli. Moji strahovi, da bo 
to slaba izkušnja, se na srečo niso uresničili in povem 
vam, da mi bo ta teden ostal v lepem spominu, prav 
tako vsi gostje. 

Če bi sedaj morala še kaj povedati v angleščini, bi 
najbrž dejala: »I miss you guys!!!«

Karin Petko, 8. a

Srečanje držav partneric v Sloveniji

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) 
je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Glasbena delavnica Likovna delavnica

V spominski sobi Rudolfa Maistra Sprejem pri županu
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V mednarodnem projektu Comenius sodeluje 
tudi naša šola. Tega sem zelo vesela, saj imam rada 
spoznavanje novih ljudi, kultur in predvsem jezikov. 
Od 31. 1. do 5. 2. 2011 je bila naša šola gostiteljica 
otrok iz Francije, Cipra, Danske, Turčije, Finske in 
Nemčije. Pri meni doma sta bili Tonia iz Cipra in 
Mette iz Danske. Za mene je bila to zelo lepa izkušnja, 
ki je prav gotovo ne bom nikoli pozabila. Raba angle-
škega jezika v tem tednu je moje znanje angleščine še 
povečala in utrdila. Zelo všeč so mi bili večeri, ko smo 
sedele vsaka na svoji postelji in sproščeno klepetale. 
Pravo doživetje za Tonio pa je bil obisk zasneženega 
Pohorja, saj še nikoli ni videla snega. Všeč mi je bilo, 
da sta bili zgovorni in sta tudi onidve meni postavili 
kakšno vprašanje. Seveda pa je bil tudi program v šoli 
zelo pester in zabaven. Tudi Tonia in Mette sta zatrdi-
li, da jima je bilo tukaj zelo lepo ter da bi radi ostali še 
kakšen dan ali dva. Upam, da sta Slovenijo zapustili z 
lepimi spomini in nepozabljivimi izkušnjami.

Saška Kurnik, 8. a

Letos je bila gostiteljica tega projekta tudi naša 
šola. Obiskalo nas je okoli 23 učencev iz šestih držav 
in njihovi mentorji. Nekateri smo gostili te učence 
tudi doma. Sama sem imela dve punci, iz Danske Met-
te Lykke Christensen in Nemčije Julio Kirchhübel. Z 
Julio sva bili tako rekoč že stari znanki, saj sem bila 
v času gostovanja v Nemčiji jaz njena gostja. Vse tri 

smo se dobro razumele, mnogo presmejale, prav tako 
pa tudi kaj naučile, predvsem v danščini, ki pa ni la-
hek jezik kot se morda zdi. 

Po končanih dejavnostih v šoli smo naši gostji z 
veseljem tudi kam peljali, kam pa smo se skupaj odlo-
čile glede na njune želje. Tako nas je premamila želja 
po kinu, nakupovanju in spoznavanju kulinaričnih 
dobrot Slovenije, prav tako pa smo si tudi malce ogle-
dale mesto Maribor. 

V tednu, ki je bil pred nami, smo videli marsikaj 
zanimivega. To je bil obisk Ledne dvorane Maribor 
in Postojnske jame, ljubljanskega grada in seveda 
Ljubljane, kjer smo kar nekaj časa imeli prostega za 
odkrivanje njenih lepot. Uživali smo še na obisku eko 
kmetije Živko, mestne hiše Občine Lenart, ogledu Za-
vrškega stolpa in spominske sobe Rudolfa Maistra.

Pred odhodom smo si obljubile, da se bomo še en-
krat videle, morda v Sloveniji ali pa tudi kje drugje, ter 
za zmeraj ostale tako dobre prijateljice, kot smo bile v 
tem tednu. Žal pa je ta teden res prehitro minil, kar pa 
je pomenilo, da smo se morali posloviti od svojih go-
stov in novih prijateljev. Da so slovesa res zelo nepri-
jetni in težki trenutki smo spoznali v soboto, nekateri 
že v petek, ko so naši gosti odšli domov. 

Ta izkušnja, srečanje različnih narodov, jezikov, 
navad je bila res nepozabna, ki bi jo še enkrat brez 
dvoma ponovila, seveda pa priporočala tudi drugim 
šolarjem, ki bi radi izkusili drugačen način učenja, ne 
pred knjigami in zvezki, temveč v živo, kjer se komaj 
zaveš, kaj pomeni znati tuj jezik in kdaj ti lahko pride 
prav.

Urška Fekonja, 8. b

Letos je naša šola gostila šole iz projekta Comeni-
us. Na našo šolo so prišli učenci in učitelji  iz Finske, 
Danske, Francije, Nemčije, Cipra in Turčije. Jaz sem 
imela dve gostji, in sicer iz Francije  Emily Sterenfeld 
in  Sandro  Barajakli iz Finske. Obe sem deloma spo-
znala prek Facebooka, tako da sem  nestrpno pričako-
vala srečanje v živo.    

V ponedeljek sem obe pričakala v Voličini na av-
tobusni postaji, nato sem ju odpeljala domov, kjer 
sem ju predstavila družini, nato sta se nastanili v sobi 

AKTUALNO

Fotografska delavnica Obisk lokalnega muzeja 

Priljubljena točka za fotografiranje (na fotografiji so 
vsi gostujoči učenci iz Nemčije)
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za goste. Naslednji dan smo odšle v šolo, kjer sta si 
ogledali našo šolo, spoznali smo se z ostalimi učenci 
in imeli razne delavnice. V prostem času po pouku, 
smo si z Emily in Sandro ogledale mesto Ptuj, Ma-
ribor, Pohorje, bile smo v kinu Kolosej, kjer smo si 
ogledale film Zgodbe iz Narnije, bile smo na jahanju 
pri prijateljici Samanti, na željo Emily in Sandre, pa 
sem ju odpeljala še  v nakupovalni center Europark.  V 
petek smo s šolo odšli na celodnevni izlet v Postojno, 
kjer smo si ogledali Postojnsko jamo in Ljubljano ter  
obiskali Ljubljanski grad. 

Teden, ki sem ga preživela z Emily in Sandro ter 
ostalimi gosti, je hitro minil, bil je prekratek, vendar 
lep, poučen in nepozaben. Upam, da se še z vsemi 
kdaj srečam. Veselim se že potovanja na Finsko in sre-
čanja s Sandro, ki ga bom opravila v aprilu v projektu 
Comenius. 

Manja Balaj, 8. b

Comenius poteka sedaj že tretje leto. To zadnje 
leto je bila na vrsti tudi Slovenija, da sprejme učence iz 
drugih držav, ki prav tako sodelujejo v tem projektu. 
Večina učencev, ki so bili pripravljeni sprejeti te otro-
ke, je dobila po enega gosta. Ker pa je prišlo 25 otrok, 
so morali nekateri sprejeti tudi po dva. Jaz sem dobila 
Elino iz Cipra. Na srečo je bila le leto starejša od mene, 
zato sva imeli podobne interese. Moram priznati, da 
me je nekaj dni pred njenim prihodom začelo malo 
skrbeti. Nisem vedela, kaj bova počeli doma, želela pa 
sem, da bi se zabavali. Kasneje pa se je vse uredilo, 
Elina ja prišla v ponedeljek ob štirih. Najprej sva se še 
malo spoznali in razkazala sem ji okoliš. Elina nam 
je prinesla tudi nekaj tradicionalnih ciprskih jedi in 
sladkarij. Bile so res okusne. Elina sicer ni bila preveč 
zgovorna, odgovorila je le, če sem jo kaj vprašala. Tudi 
moji starši so se zelo potrudili, da bi ji bilo v Sloveniji 
lepo. Zato smo šli v torek kegljat in nato še v nakupo-
valni center. Z nami so bile tudi Karin, njena gostja 
Stefanie iz Danske, ter seveda Karinina mama. V sre-
do pa smo šle vse skupaj v kino. Elina mi je povedala 
tudi to, da že od malih nog sanja, da bi nekoč živela v 
Sloveniji. To me je malo presenetilo, saj je bila tokrat 

prvič tukaj. Doma, med prostim časom, ki še nama je 
ostal pa sva počeli različne stvari. Elina me je učila gr-
ščino in sedaj poznam kar nekaj besed. Naučila pa me 
je tudi igro z njenimi kartami imenovano »STRES«. 
Ta igra ni bila ravno lahka, ampak sem se jo kar hitro 
naučila. Ko pa je prišel zadnji dan, pa je bilo obema 
hudo, da je teh nekaj dni tako hitro minilo. Obljubili 
sva si, da si bova še veliko pisali. In res sva navezali 
stik že nekaj dni po njenem odhodu. Rekla je, da nas 
vse pogreša in da ji je bilo v Sloveniji zelo lepo. Vesela 
sem, da se je Elina pri meni počutila kot doma. Dala 
mi je tudi njen naslov v Cipru in rekla, da sem do-
brodošla. Ta izmenjava mi je bila res zelo všeč. Morali 
smo se pogovarjati angleško in tako pridobivali novo 
znanje. Seveda sem se tudi sama s tem veliko naučila, 
saj kot pravi naša učiteljica, je to, da znaš angleščino 
uporabiti v vsakdanjem življenju veliko več vredno, 
kot da se jo naučiš le iz knjig. 

Rebeka Šnofl, 8. a

Traveling to Slovenia was a great experience to 
live. Meeting people from foreign countries and in 
particular from different cultures is very interesting 
because it opens your mind. It is a good experience to 
improve your English and human relationships. Being 
immersed in everyday life with only English as means 
of communication was great. Thanks to this trip I have 
also become more sensitive to music or art. This trip 
was really great, a truly incomparable experience.

Johann, France

I spent a great moment in Slovenia! As we say in 
France »the best moments have an end« , but I would 
have liked it to last longer. What I liked about this jo-
urney it is the communication between students. That 
was more than pleasant. I learned a way of living whi-
ch is different from ours. I even learned some words 
in Slovenian. To sum up I would say that these days 
were SUPERB. If I had to do this trip again, I would 
do it without hesitation.

Emily, France

Na drsanju je bilo zelo zabavno. Glasbeni večer
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SESTRIČNA

KO SEM IMELA PROSTE DNEVE, JE NA POČI-
TNICE PRIŠLA DORA. DORA JE MOJA NAJBOLJ-
ŠA SESTRIČNA. V NEDELJO SVA SKUPAJ POSPRA-
VILI MOJO SOBO. V PONEDELJEK PA SMO JAZ, 
DORA, BABI ROMANA IN BABI MILENA ODŠLE 
V KINO. V KINU SMO SI OGLEDALE ZLATOLA-
SKO. MED FILMOM SE JE DORA JOKALA, KER JE 
ČAROVNICA UMRLA, ZATO JE PRINC ZLATO-
LASKI ODREZAL LASE. RADA JO IMAM! 

AJLA ANA EGGHART, 2. A

VLAK

PRVIČ SEM SE PELJAL Z VLAKOM, KO SEM 
BIL STAR SKORAJ PET LET. Z MAMICO SVA SE 
PELJALA V NEMČIJO. PRESENETILA SVA OČE-
TA V SLUŽBI. NA VLAKU JE BILO VELIKO LJU-
DI. DOLGO SVA SE VOZILA. VLAK JE BIL ZELO 
GLASEN. OČKA NAJU JE BIL VESEL. PO DVEH 
DNEH SVA SE Z VLAKOM VRNILA DOMOV. TA-
KRAT MI JE STROJEVODJA DOVOLIL POGLE-
DATI V KABINO. VIDEL SEM VELIKO MALIH 
EKRANOV, TIPK IN TELEFONOV. VLAK NIMA 
VOLANA. IMA KRMILO. PODOBNO JE JOYSTI-
KU ZA IGRANJE IGRIC. VOŽNJA Z VLAKOM MI 
JE BILA VŠEČ.

LUKA ŠKET, 2. A

Sneženi mož

Sneženi mož je odprl čarobna vrata. Tam je videl 
samo zlato in tam ga je čakala najlepša roža na svetu. 
Bil je zelo vesel. Čez nekaj dni so otroci sezidali sneže-
no gospodično in sneženi mož se je zaljubil vanjo. Čez 
dva meseca sta se poročila. Tako je bil sneženi mož 
vedno vesel.

Tamara Kurnik, 3. b

ČUDEŽNI KAMEN

PRI JANEZU SEM NAŠLA KAMEN. POBRALA 
SEM GA. ODŠLA SEM K BABICI. OB GLEDANJU 
TELEVIZIJE SEM DRŽALA V ROKI KAMEN. PO-
STALO MI JE ZELO TOPLO V ROKI. TO JE MOJ 
ČUDEŽNI KAMEN, KI DAJE TOPLOTO.

INES TAŠNER, 2. A

ZGODILO SE JE

JURE JE DEČEK. VEDNO NOSI KAVBOJKE, 
BREZ NARAMNIC IN RDEČI PULOVER. MAMI 
IN OČE STA V SLUŽBI, ZATO TETA OTILIJA PAZI 
NA JURETA. NEKEGA DNE SE JE ZGODILO NE-
KAJ NENAVADNEGA. JURETOVA UŠESA SO PO-
STALA ZELENA IN POTEM ŠE GLAVA, POČILE 
SO KAVBOJKE. POTEM JE POSTAL ŽABA. OTI-
LIJA JE MOGLA OPRAVITI TRI DOBRA DELA: 
STEPLA JE SMETANO Z JAGODAMI IN JURETA 
KVAK, KVAK ODNESLA V LUŽO. POTEM JE PO-
JEDEL JAGODE S SMETANO IN PONOVNO PO-
STAL DEČEK.

HANA PIVLJAKOVIČ, 2. B

Pravljica o palčku in princeski

Nekje v daljni deželi za sedmimi gorami sta sreč-
no živela Palček in njegova Princeska. Nekega jutra 
se Princeska zbudi in nikjer ne najde Palčka. Vsa ža-
lostna preišče vso vas, izpraša vse sosede, če so ga kje  
videli. Nihče ga ni videl. Bližala se je noč. Princeska 
je jokala in jokala. Kar naenkrat pa sliši korake in po-
gleda skozi okno. Vsa vesela zagleda svojega Palčka, 
ki je v rokah držal šopek rož in polno košaro gozdnih 
jagod. Palček vstopi v hišo in reče Princeski: »Glej 
draga, kaj sem ti prinesel.« Princeska vzame šopek 
rož in jih poduha. Iz šopka skoči kobilica naravnost 
Princeski v obraz. Ta se je prestrašila in začela jokati 
in spet je jokala in jokala ...

Nika Murko, 3. a 

Lisa Lust, Germany Alexandra Kuhlefelt, Finland
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Pravljica o palčku in cvetlici

Nekoč je živel palček Cvetko. Zelo rad je imel 
cvetlice in rastline. Nekega dne je srečal cvetlico, ki 
je bila nekaj posebnega. Znala je pripovedovati cve-
tlične pravljice. Cvetko in cvetlica sta napisala skupno 
pravljico. Cvetko je bil ponosen na pravljico, zato je 
sklenil, da bo s cvetlico napisal še eno. Pravljica je po-
stala zelo priljubljena. Zdaj razmišljata, da bi napisala 
še kriminalko.

Katarina Leš, 3. a

Prijateljstvo

Je nekaj priletelo,
v nos me je zadelo,
snežinka je bila
in zima je prišla.

In z njo spet hladna noč
in klici na pomoč,
če kdo v stiski je,
pomagajmo mu le.

Če pomagamo z nasmehom, 
ljudem razjasnimo poti 
in če pomagamo za srečo, 
lahko smo brez skrbi.

S prijaznostjo prijateljstvo se spleta,
mnogo novih dogodivščin nam obeta.
Zato prijateljstvo gojimo,
si mnogo prijateljev dobimo.

Saj življenje lepše je,
če prijatelji so z nami,
skupaj hodimo v svet,
družno z ramo ob rami.

Ker prijatelj je kot angel,
ki nas vedno vodi,
je kot lahen korak,
ki za mano  hodi.

Včasih se mi zdi, 
da led med ljudmi domuje,
zato se večkrat zgodi, 
da prijateljstvo se odtujuje.

In ko pogledaš v oči,
nekoga, ki ob strani ti stoji,
vidiš le mogočno vez,
ki seže do nebes.

Prijateljstvo je mogočna skala,
ki ne zlomi je nihče,
le morda sama od sebe 
se lahko podre.

Karin Petko,  8. a

LITERARNE STRANI

Julia Kirchhübel, Germany Emily Sterenfeld, France
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Zima v vrtcu

Le kaj počnete v teh hladnih zimskih dneh? Se 
dolgočasite? Mi se ne. Pri nas v vrtcu je zmeraj veselo, 
pa če tudi ni snega. Ker ni snega, smo naš cici športni 
dan preživeli v Bumbar parku v Mariboru. Bilo je zelo 
zabavno in dejavno, bilo je veliko igral in plezal. Tam-
kajšnjo gusarsko ladjo smo zavzeli otroci iz skupine 
Vrabčki, Sončki in Lunice.

Kaj vse lahko opazujemo na sprehodu pozimi? 
Drevesa. Zima, bela starka, nam snega ni nasula, je pa 
okrasila drevesa s čudovitim ivjem.

Ker imamo zelo radi naravo in drevesa, smo se 
tudi letos vključili v projekt Z igro do turističnih kora-
kov v okviru spoznavajmo naše gozdove - Moje drevo. 
V vrtcu smo si izdelali naše eko drevo iz odpadnega 
materiala.

 

Tako je 
nastalo naše 
srečno dre-
vo, ki raste 
kar v garde-
robi ob po-
toku. S starši 
pa smo si v 
okviru pro-
jekta izbra-
li v gozdu 
vsak svoje 
drevo, kate-
rega bomo 
opazovali in 
spremembe 
na drevesu 
zapisovali v 
svoj zvezek. 

Ob vsem tem pa se še veliko igramo, pojemo, riše-
mo, gibamo na svežem zraku in zabavamo.

Otroci iz skupine Vrabčki

Bazen barvnih žogic in mi. 

Tobogan kot veliki valovi, joj, kako je drselo.

Pri teh gusarjih je bilo zelo zabavno.

Naše drevo iz tulcev, ki smo jih zlepili, oblepili s papir-
jem in kasneje še pobarvali.
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ZANIMALO NAS JE

Miguel de Cervantes Saavedra

Španski pisatelj Miguel de Cervantes Saavedra se 
je rodil 29. septembra leta 1547, umrl pa 23. aprila leta 
1616 v Madridu, glavnem mestu Španije. Rodil se je v 
revni družini skromnega podeželskega zdravnika. 

Doma in v Madridu je hodil v latinske šole. Da bi 
si utrl pot v življenje, je postal vojak in sodeloval v bit-
ki pri Lepantu, kjer je bil ranjen v roko. Leta 1575 so 
ga na poti v Španijo na morju zajeli pirati in ga prodali 
v suženjstvo v Alžir, od koder se je vrnil domov šele 
po 5 letih, saj ga domači niso mogli odkupiti. Ko se 
je vrnil iz suženjstva, se je poročil in poskusil srečo z 
dramami in prozo. 

Po uspehu s prvim delom Don Kihot je kot poklic-
ni pisatelj do smrti živel v Madridu. Delo Don Kihot 
je roman, ki je izšel v dveh delih. Prvi del je izšel leta 
1605, drugi pa 1615. Celota je vrsta epizod, nanizanih 
ob osrednjem junaku bistroumnem vitezu in njego-
vem oprodi Sanču Pansi. 

Prvotno napisan v španščini je preveden v števil-
ne jezike; med slovenskimi prevodi sta najbolj znana 
prevoda Stanka Lebna iz leta 1935 in Nika Koširja iz 
leta 1973. Cervantes je upal, da mu bo objava romana 
prinesla denar in slavo; prinesla mu je le slavo, uresni-
čila pa se je njegova napoved, da ne bo ne jezika in ne 
naroda, v katerega ta roman ne bi bil preveden. 

Španski dvor je zaradi uvoza zlata iz Amerike 
bogatel in razkošno živel, Španija pa je gospodarsko 
propadala. Tako so propadli mnogi plemiči, a se s tem 
niso mogli sprijazniti, zato so se umikali v preteklost 
in se napajali z viteškimi romani, da bi vsaj v sanjah ži-
veli v nekem lepšem svetu, svetu pravice in junaštev. 

Njegova dela so še Entremeses, Zgledne novele, 
Galatea, Prigode Persila in Sigismunde ter druga. 

Špela Peserl, 8. a
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LENTHERMINVEST
VARČUJE Z ENERGIJO - OHRANJA OKOLJE

BOJLERJI ZA CENTRALNO OGREVANJE

BOJLERJI ZA SOLARNO OGREVANJE

SOLARNI KOLEKTORJI

TOPLOTNE ČRPALKE

ZALOGOVNIKI

HIDROFORJI

LENTHERM-INVEST d.o.o., Industrijska ul. 1, 2230 Lenart, 
Telefon 02/720 70 41, E-mail: info@lentherminvest.si 
Spletna stran: www.lentherm.com

PODJETJE ZA INŽENIRING d.d., 1000 Ljubljana, Parmova 53

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

Dejan PUHNER s.p.

Radehova 42, 2230 LENART
GSM: 031 365 560

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

 

TRGOVINA INŽENIRING, STORITVE
d.o.o.

Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj
tel.: 02/778-10-11, fax: 02/775-28-61

Izvedba elektro, strojnih in plinskih instalacij. Montaža klimatskih,
hladilnih in prezračevalnih naprav. Servis in montaža gorilnikov.

VINOTOČ RM
Selce 13, 2232 Voličina

Sebastijan Rojs
GSM: 040 797 130

Jože Spevan s. p.
Mariborska cesta 10, 2230 Lenart

GSM: 041 515 537

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja



Izvedba tega projekta je financira-
na s strani Evropske komisije. Vse-
bina publikacije (komunikacije) je 
izključno odgovornost avtorja in v 
nobenem primeru ne predstavlja 
stališč Evropske komisije.

Utrinki iz Slovenije

Skupinska fotografija učiteljevNavdušenje gostujočih učiteljev nad našo 
šolo je bilo zaznati na vsakem koraku.

Na obisku v vrtcu

Program za udeležence

Vsem sponzorjem in staršem donatorjem se iskreno zahvaljujem za darovana sredstva oziroma za sodelovanje pri izdajanju šolskega glasila Šolarček, 
ki je zagotovo ena izmed posebnosti šole v Voličini. Še naprej se bomo trudili, da bo pouk na šoli s pomočjo novih učnih pripomočkov in knjig, ki jih 
bomo lahko kupili z zbranimi sredstvi, potekal zanimivo in kvalitetno. Ravnatelj Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Karin Petko, 
Rebeka Šnofl, Saška Kurnik, Špela Peserl, Valentina Tuš, Sara Hercog, Tine Maher, Demi Mihelič, Amadeja Brus, Zala Jug, Tina Goznik, Tinkara 
Sternad, Sara Vogrin, Kaja Bela, odgovorna urednica: Karin Petko, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva 
Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo 
vrtec oziroma šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

Imaš nad 10 let?
Zavladaj s kul
banènim 
paketom
SKUL.

paket 

skoči na www.svetavladar.si!PO ZLATE FINANČNE NASVETECNE NASVETE

02 720 63 33 
okrepčevalnica Kmečki hram
bowling center Lenart
kmetijska trgovina
trgovina z gradbenim materialom
prehrambena trgovina Tuš

NAVIGARIS poslovne rešitve, svetovanje, storitve d.o.o. 
 

E: info@navigaris.com                  W: www.navigaris.com 

nezgodna in štipendijska zavarovanja za otroke in mladino

osebna
zavarovanja

Danes za jutri
www.ZavarovalnicaMaribor.si080 19 20

ZOJINA ZAVAROVANJA


