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Šola je po zimskih počitnicah vsem učencem raz-
delila anketne vprašalnike o kakovosti oz. zadovolj-
stvu staršev z delom šole. Od 220 razdeljenih anket 
smo do petka, 11. 3. 2011, dobili vrnjenih 207, kar je 
94,1 %. Šola je prejela 51 pohval (2 manj kot lani), 35 
kritik (37 manj kot lani) in 44 predlogov za izboljšanje 
dela (9 manj kot lani). Spoštovani starši, hvala vam za 
izpolnjene in vrnjene ankete. 

Anketo je sestavljalo 6 vprašanj, in sicer: 1) Ali ste 
nasploh zadovoljni z delom OŠ Voličina? 2) Ali ste za-

dovoljni z izvajanjem pouka? 3) Ali vaš otrok rad hodi 
v šolo? 4) Ali ste zadovoljni s šolsko prehrano? 5) Ali 
ste zadovoljni z varnostjo učencev na šoli? 6) Ali ste 
zadovoljni s ponudbo interesnih dejavnosti šole? Pri 
posameznem vprašanju ste obkrožili eno izmed šte-
vilk, ki je pomenila: 4 - sem zelo zadovoljen, 3 - sem 
zadovoljen, 2 - nisem zadovoljen niti nezadovoljen, 
1 - sem nezadovoljen in 0 (nič) - sem zelo nezado-
voljen.

AKTUALNO

Kakovost OŠ Voličina, ali kako naše delo vidite in ocenjujete starši?

Na splošno ste starši ocenili delo šole z oceno 
3,09 ali 77,34 % oz. ste z delom šole zadovoljni. Glede 
na anketo pomeni ocena 3 – sem zadovoljen, ocena 
4 pa – sem zelo zadovoljen. V primerjavi z anketo v 
lanskem letu, kjer je bila skupna ocena 3,03 ali 75,75 
%, ugotavljam, da se je nasploh zadovoljstvo staršev z 
delom OŠ Voličina v primerjavi z lanskim letom po-
večalo za več kot 1,5 %.

Najbolj ste starši zadovoljni v I. triadi, kjer je sku-
pna ocena pri vseh vprašanjih 3,34, zadovoljstvo v II. 
triadi ste ocenili z oceno 3,15, v III. triadi pa z oceno 
2,79.

Najbolj ste starši zadovoljni z delom v 2. a razre-
du, kjer je skupna ocena 3,41, najmanj pa v 8. b, kjer 
je skupna ocena 2,49. Zadovoljstvo v 8. a razredu ste 
ocenili z oceno 2,58, v 9. pa z oceno 2,82. V vseh osta-
lih razredih je skupna ocena več kot 3.

Tudi v letošnjem šolskem letu ste najslabše ocenili 
zadovoljstvo s šolsko prehrano. Skupna ocena v vseh 
treh triadah je 2,61 ali 65,31 %. V lanskem letu je bila 
skupna ocena pri prehrani 2,53 ali 63,33 %. To pome-
ni, da se je stanje tudi pri šolski prehrani izboljšalo za 
skoraj 2 % v primerjavi z lanskim letom. 

Čeprav se je stanje zadovoljstva staršev s prehrano 
nekoliko izboljšalo v primerjavi z lanskim šolskim le-
tom, nas je posebej zanimalo, zakaj je stanje zadovolj-
stva s šolsko prehrano v 8. b razredu tako nizko, kjer je 

ocena v povprečju 1,5 in je edina v vseh razredih pod 
oceno 2 oz. pod 50 %. V ponedeljek, 21. 3. 2011, je 
vseh 17 učencev 8. b razreda pri razredni uri izpolnilo 
mini anketo. Od 17 učencev v razredu jih 12 ni imelo 
zajtrka. 8 izmed njih jih je povedalo, da zjutraj pre-
prosto ne morejo jesti. Od 12 učencev, ki zjutraj niso 
zajtrkovali, je 8 takih, ki v šoli nimajo kosila. Glede na 
zapisano so običajno vse do prihoda domov, torej do 
15. ure popoldne, vsak šolski dan zaužili le šolsko ma-
lico. Nekateri starši ste v vrnjenih anketah kritizirali 
šolo, naj »neha šparati« pri šolski prehrani. Vsi skupaj 
se moramo zavedati, da je cena šolske malice 0,80 € in 
se hkrati vprašati, kaj lahko otrokom za to ceno nu-
dimo. Vsekakor pričakujemo, da imajo otroci doma 
pred odhodom v šolo dovolj obilen zajtrk.

Od 207 anket so bile 3 take, kjer ste starši na vseh 
6 vprašanj obkrožili najnižje ocene, same ničle (0), to 
pomeni, da ste zelo nezadovoljni na vseh področjih. 

Prejeli pa smo tudi 25 anket, kjer ste starši obkro-
žili na vsa vprašanja same (4) najvišje ocene, to pome-
ni, da ste zelo zadovoljni.

V zvezi s šolsko prehrano ste starši izrekli tudi 4 
pohvale, saj ste zapisali, da je napredek pri ponujeni 
hrani za malico, ker je kruh vedno na voljo, tudi sadja 
je dovolj, napitki pa niso več v tetrapaku.

Glede šolske prehrane pa smo prejeli tudi 16 
kritik, med njimi pišete, da bi morali ponujati bolj-

Primerjava podatkov med letošnjo in lansko anketo

Podatki za leto 2011
Vprašanje 1 2 3 4 5 6 Skupaj
Povprečna ocena 3,23 3,28 3,10 2,61 3,22 3,14 3,09
V (%) 80,76 82,03 77,57 65,31 80,38 78,53 77,34

Podatki za leto 2010
Vprašanje 1 2 3 4 5 6 Skupaj
Povprečna ocena 3,08 3,18 3,19 2,53 3,04 3,17 3,03
V (%) 77,08 79.58 79,67 63,33 76,00 79,25 75,82
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šo hrano, predvsem pri kosilu, saj je prevečkrat pa-
sulj, otroci pa tega ne marajo. Nekdo izmed staršev 
je napisal pripombo glede obilnosti obroka – obrok 
bi lahko bil večji, v juhah več zakuhe, manj zelja in 
repe, hrana naj bi bila bolj raznovrstna in nasploh bolj 
zdrava. Spet drugi pišete, da naj šola »neha šparati« 
na šolski prehrani, še vedno je veliko otrok, ki nimajo 
kosila, zato bi morali imeti boljšo malico. Eden izmed 
staršev je zapisal, da čaj ali kakšna pijača iz »plehnatih 
šalčk« otrokom ni dobra, priporoča menjavo, saj se le-
te skoraj ne uporabljajo več nikjer. Čaj je brez okusa 
in sladkorja, zato je komu kdaj slabo, je zapisal spet 
drugi starš.

Starši ste v zvezi s prehrano podali tudi 11 predlo-
gov. Predlagate lasagno in ribe. Nekdo je zapisal, da še 
vedno veliko otrok nima kosila, zato mora biti mali-
ca topla, ne pa kakšne štručke, pice, saj se velikokrat 
zgodi, da otroci pridejo iz šole in niso pojedli še nič. 
Spet nekdo predlaga, da bi se lahko v kuhinji več ku-
halo, npr. pudingi. Spet nekdo predlaga, da bi se uki-
nile ribje konzerve iz prehrane in rolade iz trgovin, saj 
vsebujejo preveč konzervansov. Eden izmed staršev je 
predlagal, da bi pri malicah in kosilih mogoče lahko 
bil kdaj tudi kakšen hamburger ali hot dog. Predlaga 
se, da bi na šoli lahko imeli kakšen avtomat s pijačo. 
Eden izmed staršev predlaga, da bi lahko imeli učenci 
na izbiro 2 menija – topel ali hladen obrok pri mali-
ci, ki bi bil seveda v rahlo večji količini. Eden izmed 
staršev je zapisal, da je bil pred letom ali dvema na šoli 
tudi avtomat z dosegljivimi toplimi napitki, hkrati pa 
tudi s sokovi in nadaljuje, da bi bil zelo vesel, če bi se 
ta znova pojavil. 

Med drugimi predlogi starši predlagate telefonsko 
dosegljivost učitelja v podaljšanem bivanju, aktuali-
zacijo internetne strani, ker ni fotografij, v kateri bi 
predstavili dejavnosti na šoli. Predlagate, da bi posve-
tili več prostora drugim športom, kot so npr. judo, ka-
rate, aikido in ne samo nogometu. Pri interesnih de-
javnostih pogrešate šah. Več obveščanja na internetni 
strani od dogodkih v šoli. Tako lepa, moderna šola bi 
morala delovati tudi v popoldanskih urah z različnimi 
plačljivimi dejavnostmi (glasbena šola, tuji jezik, dru-
gi interesi). Predlagate uvedbo enosmerne ceste od 
kulturnega doma do pošte za večjo varnost otrok. Spet 
drugi predlagate, da bi bile vse interesne dejavnosti, 
tudi računalništvo in tuji jezik, brezplačne. Eden iz-
med staršev je zapisal, da bi morali izboljšati kvaliteto 
učenja, ne da morajo učenci nenehno izdelovati pla-
kate in sami razlagati snov. Še vedno sem mnenja, da 
bi učenci kot izbirni predmet imeli lepopisje, predlaga 
eden izmed staršev. Več napovedanega spraševanja. 
Učitelji bi morali imeti večja pooblastila o pravilni 
vzgoji otrok, ker otroci prebivajo v šoli 7-8 ur in je s 
tem šola odgovorna za pravilno vzgojo. Otroke bi bilo 
potrebno bolj motivirati in jih učiti, kako se je potreb-
no pravilno – učinkovito učiti.

Med drugimi kritikami ste starši zapisali, da ima 
šola premalo posluha za predloge staršev, da je okoli-

ca šole nevarna, da je na šoli malo slabša čistoča, npr. 
na stranišču. Enega izmed staršev moti, da so neka-
tere interesne dejavnosti plačljive, čeprav jih izvajajo 
učitelji šole. Zapisali ste, da je internetna stran pre-
malo ažurna. Prav tako ste zapisali, da imate kritiko 
glede evidence o šolski prehrani. Eden izmed staršev 
je napisal, da ima šola preveč izvenšolskih dejavnosti, 
oz. ki jih imajo učenci poleg rednega pouka.

Med pohvalami so starši zapisali, krasna spletna 
stran šole, zelo lepa, urejena in čista šola. Pohvalili ste 
šolsko glasilo Šolarček, zelo vam je všeč nova knjižni-
ca in jedilnica in nasploh na novo urejena šola. Šola je 
kvalitetna, učitelji dobri – kakovostni, le tako naprej. 
Z otroki in še z bolj zahtevnimi starši je v današnjem 
času težko delati – vsaka vam čast. Dobro poučevanje. 
Dobra organizacija. Lepo urejena šola. Novo parkiri-
šče – super! Pohvalo si zaslužite vsi zaposleni na šoli. 
Delo OŠ Voličina je eden izmed staršev ocenil kot do-
bro, z vedno več novimi izboljšavami, novimi prostori 
in opremo. Urejenost glede poteka pouka dela na šoli, 
pohvala gre celotnemu učiteljskemu zboru. Šola dela 
dobro. Pohvala šoli, da zbirajo star papir – ekošola. 
Projekt Comenius je bil zelo uspešen, pohvala organi-
zatorjem, učenci so v tem tednu zares uživali. Šola je 
pridobila nove, lepe prostore, tako da je bivanje učen-
cev v njej res prijetno in z novimi šolskimi pripomoč-
ki še kvalitetnejše.

Zapisano besedilo so povzetki vaših kritik, predlo-
gov in pohval o delu OŠ Voličina. Vsem, ki ste odda-
li anketo, se najlepše zahvaljujem. Veseli me, da niti 
eden izmed staršev v letošnji anketi ni izpostavil pro-
blematike šolskih prevozov. Prav tako želim oporeka-
ti, da šola oz. zaposleni nimamo posluha za predloge 
staršev. Menim, da smo pripravljeni vsak dober pre-
dlog in idejo uvesti v šolo. Nekateri starši, kot je raz-
vidno iz predlogov in pobud, predlagate več plačljivih 
dejavnosti v šoli, drugi pa želite, da plačilo za tuji jezik 
in računalništvo ukinemo. Ob dovolj velikem interesu 
staršev in otrok je seveda možno uvesti tudi druge in-
teresne dejavnosti na športnem področju, vendar je v 
Voličini največji interes na področju nogometa. V so-
delovanju šole s klubom KMN Slovenske gorice in ŠD 
Selce se veliko otrok ukvarja prav z igranjem malega 
nogometa. Tudi trditev, da je okolica šole nevarna, po 
moji oceni ne drži.

Že večkrat smo se v šoli pogovarjali o šolski pre-
hrani. Vašega predloga, da bi imeli učenci 2 menija 
pri malici, žal ni možno realizirati. Prav tako menim, 
da učenci po malici in kosilu ne bi smeli biti lačni, 
seveda, če so ponujeno hrano zaužili. Velikokrat se 
namreč dogaja, da pri kosilu vzamejo samo tisto hra-
no, ki jim je všeč, ki jo imajo radi. Repa, zelje, pasulj 
so jedi, ki jih nekateri učenci nimajo radi, so pa tudi 
taki, ki te jedi radi uživajo. Kuhinja in zaposleni v njej 
ne bodo nikoli sposobni kuhati oz. pripravljati hrane 
tako, da bi bili vsi zadovoljni.

Ravnatelj
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Poročanje mladih parlamentarcev

Na zasedanjih otroškega parlamenta smo se s po-
močjo igre, pogovorov, debat, likovnih in ustvarjalnih 
delavnic dotaknili teme vpliva medijev in družbe na 
oblikovanje mladostnika. Letošnji šolski otroški par-
lament je potekal 16. 2. 2011. Spoznali smo, da ima vr-
stniška družba močan vpliv na otroke in mladostnike, 
na njo pa močno vplivajo mediji (glasba, moda, stili 
in podobno). Zaradi komuniciranja preko interneta 
pa se med seboj manj družimo. 

Ker nam mediji posredujejo veliko informacij, 
smo se dotaknili tudi teme uporabe virov in presoje, 
kateri so verodostojni in kateri ne. 

Izpostavili smo tudi temo primerne mere uporabe 
računalnika, računalniških igric, klepetalnic in var-
nosti na spletu. Podrobneje pa smo se dotaknili tudi 
vpliva televizije, ki jo uporabljamo za krajšanje časa, 
vendar ima lahko to slabe posledice, ker vodi v pasiv-
no preživljanje prostega časa. Prinaša tudi informativ-
ne in izobraževalne oddaje, sprostitev in zabavo, kar 
je dobro, hkrati pa veliko nekakovostnega programa, 
nasilnih vsebin, iluzij in zavajajočih podob. 

Spoznali smo, da ima vsak medij pozitiven in ne-
gativen vpliv na posameznika ter da je pomembno, 
da smo seznanjeni s tem, kdaj je dovolj posluževanja 
raznih medijev. 

Na parlamentu smo izvolili štiri predstavnike, ki 
so se udeležili medobčinskega parlamenta v Lenartu. 
To so bili: Tine Maher, Tadej Kurnik, Klemen Škof in 
Dominik Petko. Izmed predlaganih razrednih sklepov 
pa smo sprejeli naslednje sklepe šole :

knjige so lahko naše najboljše prijateljice; iz njih se  ✴
lahko veliko naučimo, z njimi širimo svoja obzor-
ja, zato raje preberimo dobro knjigo, kot da brska-
mo po spletu in iščemo njeno obnovo;
manj posedanja za računalnikom in namesto igra- ✴
nja igric se raje pojdi igrat s prijatelji, pojdi na 
sprehod, kolesari ... skratka bodi aktiven;
mediji vse bolj vplivajo na pristne človeške odnose;  ✴
ker so mediji prisotni v naših vsakdanjih življenjih, 
je nujno potrebna vzgoja za medije, vzpostavljanje 
kritičnega odnosa do medijev in informacij, ki 

nam jih sporočajo (da ne verjamemo vsemu, kar 
vidimo po televiziji, slišimo po radiu, preberemo 
na spletu). 

Za konec bi še dodali, da bi v tem času brez me-
dijev težje živeli, saj z njimi pridobivamo tudi veliko 
novega znanja in izkušenj. Zato se ne odpovejmo 
uporabi medijev, ampak raje vzpostavimo do njih in 
informacij, ki nam jih sporočajo, kritični odnos.

Mladi parlamentarci z mentorico

Zaključna prireditev v okviru
projekta Pasavček

V letošnjem šolskem letu smo 1. in oba 3. razreda 
vključeni v projekt Pasavček, katerega osrednji cilj je 
opozarjati naše učence in njihove starše na pravilno 
in dosledno uporabo varnostnega pasu med vožnjo v 
avtomobilu in uporabo otroških varnostnih sedežev. 

V okviru tega projekta smo v sredo, 9. 3. 2011, iz-
vedli zaključno prireditev in delavnico za učence in 
njihove starše. K sodelovanju smo povabili policiste 
Policijske postaje Lenart, gasilce Prostovoljnega ga-
silskega društva Voličina in demonstratorje uporabe 
otroških varnostnih sedežev in naletnih tehnic v okvi-
ru Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

V popoldanskih urah smo se zbrali v jedilnici šole, 
se razporedili v 5 skupin in se skupaj z vodji skupin 
odpravili na pot po različnih postajah, kjer so nas že 
čakali policisti, gasilci, demonstratorji in likovna de-

AKTUALNO
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lavnica, v kateri so se v likovnih spretnostih pomerili 
tako učenci kakor tudi njihovi starši. Policisti so nam 
pokazali svojo opremo, obseg in način dela, gasilci so 
nam razkazali gasilski avto, demonstratorji pa so nas 
poučili o pomembnosti pripenjanja v avtomobilu in 
pravilni uporabi otroških varnostnih sedežev. Nato 
smo se zopet zbrali v jedilnici šole, kjer nas je obiskal 
pravi pravcati Pasavček. Ob zaključku prireditve smo 
povabili starše na razstavo del, ki so nastala pod spre-
tnimi rokami naših učencev v okviru tega projekta. 

1. a, 3. a in 3. b razred

Nekaj pesmic o Pasavčku

Pasavček je moj prijatelj,
jaz sem Meta, 
ki sem zmeraj v avtu pripeta.
Varnost moje je načelo,
da ne bo potem bolelo.
Rada vozim se okrog,
s pasom pripeta, da ne bo tegob.
Vsi naj vejo, da je red
v avtu vedno pas pripet.

Nikita Fras, 3. b

Pasavček policistom pomaga,
da na cesti ne nastane zgaga.
Red je vedno pas pripet,
je njegov najboljši nasvet.
Če na cesti priden si,
Pasavčka zaslužiš si.

Tomaž Ornik, 3. b

Red je vedno pas pripet,
Pasavčka si vzamimo za vzgled.
Saj v avtu nas vedno opozori,
naj pripnemo se čisto vsi.
S Pasavčkom se lahko tudi igramo
in se v avtu lepo imamo.
On je zvest prijatelj naš
in nas spremlja na poti ves čas.

Amadej Papež, 3. b

Pustovanje

Na pustni torek smo imeli učenci I. triade pustova-
nje. Že zelo zgodaj so se začele v jedilnici šole zbirati 
pustne šeme. Nekatere je bilo prav težko prepoznati. 
Ena je bila lepša kot druga. Šele, ko so se razdelile po 
razredih, je bila slika bolj jasna.

V učilnicah so se maske predstavile sošolcem in raz-
krile svojo identiteto. Skupaj smo si ogledali slovenski 
film. Pri malici smo se sladkali s krofi. Sledila je pisa-
na povorka po Voličini, le gledalcev je bilo bolj malo. 
Najbolj veselo pa je bilo, ko so maske zaplesale svoj 
ples. Ples v maskah so si prišli ogledat tudi učenci višje 
stopnje. Vemo, da so nam zavidali sproščeno rajanje.

Učenci I. triade
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TABORNIKI

NEKEGA POČITNIŠKEGA JUTRA SO TA-
BORNIKI ZELO ZGODAJ VSTALI. ČAKAL JIH JE 
POHOD V GOZD. MED POTJO SO SE USTAVILI 
TUDI OB JEZERU. TAM SO PLAVALI IN MALICA-
LI. NATO SO SE ODPRAVILI NA HRIB. PO OGLE-
DU RAZLIČNIH ŽIVALI IN RAZLIČNIH RASTLIN 
SO SE VRNILI V TABOR.

NINO MURŠEC, 2. A

GROM IN STRELA

GROM IN STRELA STA NAJVEČJA PRIJATE-
LJA. ŽIVITA VSAK NA SVOJEM OBLAKU. GROM 
POVABI STRELO NA TORTO. TORTE JE BILO 
ZELO MALO. KAKO SI JO BOSTA RAZDELILA? 
STRELA ŽELI POJESTI VSE. GROM SE RAZJEZI IN 
UDARI ROM POM POM. STRELA SE PRESTRAŠI 
IN ZAČNE ŠVIGATI SEM IN TJA. OBLAKI POSTA-
NEJO TEMNI. NEBO SE TRESE. TUDI SONCE SE 
SKRIJE IN ZAČNE MOČNO DEŽEVATI.

ŽANA ŽABČIČ, 2. A

ZGODILO SE JE

JURE JE DEČEK. VEDNO NOSI KAVBOJKE, 
BREZ NARAMNIC IN RDEČ 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. OTILIJA JE 
MOGLA OPRAVITI TRI DOBRA DELA: STEPLA JE 
SMETANO Z JAGODAMI IN JURETA KVAK KVAK 

ODNESLA V LUŽO. POTEM JE POJEDEL JAGODE 
S SMETANO IN POSTAL SPET DEČEK.

HANA PIVLJAKOVIČ, 2. B

Ne bomo onesnaževali okolja

V Volčji vasi je pravi nered. Avtomobili spuščajo 
dim. Ljudje odlagajo odpadke tja, kamor ne bi smeli. 
Nafto spuščajo v reko. Tovarne onesnažujejo okolje. 
Potem je nekaj časa tako ostalo.

Nekega dne je v vas prišel fant, ki živi v vasi, kjer 
nihče ne onesnažuje okolja. Prišel je v tovarno in 
rekel ljudem, če bi lahko manj onesnaževali okolje. 
Potem pa so ga vprašali: »Kako to mislite?« On pa je 
odgovoril: »Ne mečite odpadkov v reko, manj se vo-
zite z avti, ne mečite odpadkov na neustrezna mesta 
in manj sekajte drevesa.« Čez nekaj dni je spet prišel 
v vas. Videl je, da se ljudje vozijo s kolesi. Dreves je 
bilo veliko več. Odpadki so bili na smetišču in so jih 
predelovali. Tovarna je naredila višje dimnike. Fant je 
bil zadovoljen.

Timotej Sekereš, 3. b

Srce

Srce imamo vsi ljudje,
bije in ne ve, kam gre.
Smeje se in hihita,
saj čarati zna.

Dela noč in dan,
toda nikoli ni zaspano.
Le enkrat si odpočije,
nato več ne bije.

Če ga ne bi imeli, 
trdi kot kamen bi bili. 
Zato smo veseli, 
da ga imamo vsi.

Tina Goznik, 6. a

David Malek, 9. a

Tine Maher, 9. a
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Zimovanje

Tudi letos so se otroci iz našega vrtca odpravili na 
tridnevno zimovanje na Pohorje. Stanovali so v hotelu 
Zarja, kjer so zanje zelo lepo poskrbeli. Spremljali sva 
jih vzgojiteljici Karmen in Simona.

Že na avtobusu je bilo čutiti veliko vznemirjenja, 
ki je z vožnjo še naraščalo. Ob naši nastanitvi je bilo 
največje vprašanje, kje bo kdo spal. Otroci in vzgojite-
ljici so se nastanili v dveh sobah. 

 

Radovedno smo si ogledali okolico in iskali kotič-
ke za naše dejavnosti ter igre na prostem. Čas, ki smo 
ga preživeli zunaj, smo izkoristili za kepanje, izdelova-
nje snežakov in gradov, sankanje ... Zimsko veselje je 
bilo nepopisno, saj nam letošnja suha zima ni nudila 
veliko tega veselja. Izdelali smo škratova domovanja 
in ga s svetilkami tudi iskali.

Zelo pridni smo bili tudi, ko nismo bili na snegu. 
V sobah in skupnih prostorih smo veliko ustvarjali, 
se igrali različne družabne igre, prepevali ... Obliko-
vali smo čisto svoje žemljice, ki smo jih sveže pečene 
pojedli. 

Zimovanje ne bi bilo pravo zimovanje, če se ne bi 
zvečer lepo urejeni odpravili na ples. Zapojmo in za-
plešimo je bil naš moto.

Ob večerih, ko smo vsi postali že nekoliko utruje-
ni, smo prebrali pravljico, se malo pocarkljali in trdno 
zaspali. Bili smo pravi pravcati frajerji, saj nihče ni po-

točil solzice. Imeli smo se lepo in domov smo se vrnili 
polni lepih spominov. 

Otroci in vzgojiteljici

NAŠI NAJMLAJŠI

Pred hotelom Zarja.

Bili smo pekovski mojstri.

Drvimo po hribu navzdol.

Po škratovih sledeh ...

Zapeli in zaplesali smo.
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Pomlad se bliža

Ponovno se vam oglašamo Sončki. Naša skupina 
se številčno ni spremenila, razlika je le v tem, da smo 
vsi nekaj mesecev starejši. Še zmeraj smo zelo vesela 
in razigrana skupina, ki vsak dan skupaj doživi nekaj 
novega. 

Skupaj smo spoznavali lastnosti vode, naredili 
smo mnogo poskusov, se naučili pesmice ... Vemo , da 
je na svetu več vode kot kopnega in na osnovi našega 
znanja smo izdelali zemljevid sveta. Predvsem pa smo 
se naučili, da moramo z vodo varčevati in skrbeti, da 
bo ostala čista.

Preko igre smo spoznali Kekca, njegove prijatelje 
in njihova doživetja. Tudi v skupini nas je neko jutro 
nekdo presenetil in se družil z nami – to je bila naša 
Neja. Ob prepevanju Kekčeve pesmi nam ne manjka 
dobre volje in radi zavriskamo, da nas slišijo celo otro-
ci iz skupine Zvezdic in Snežink. Ker želimo biti po-
dobni Kekcu, smo se veliko gibali na svežem zraku in 
popili veliko zdravega mleka. Našega junaka smo tudi 
risali in nekaj risbic poslali na likovni natečaj. 

Veselili smo se tudi pustnih dogodivščin. Naš 
vrtec je s pomočjo naših rok postal pisan in pustno 
razpoložen. Veliko smo ustvarjali, izdelovali klovne in 
druge pustne šeme, naredili smo si lasulje in še mno-

go več.

Seveda pa je bilo najbolj veselo prav na pustni to-
rek. Že zjutraj so v vrtec prihajali spaidermani, klovni, 
pikapolonice in druge maske. Sledil je dan poln raja-
nja in plesa. Maske so plesale in vriskale ter se odpra-
vile na pustno povorko po Voličini.

Pust se je končal in z njim so odšle tudi vse male 
in velike šeme, le navihanost je ostala. Sedaj nas čaka 
polno novih doživetij, o njih pa kdaj drugič.

Sončki z vzgojiteljicama

Sončki smo veliki raziskovalci.

Kdor vesele pesmi poje ...

Pustne ustvarjalne delavnice.

Sončki v preobleki.

Na kmetiji je lepo ...
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ZGODBICA V SLIKI

Nadaljevanje zgodbice je na šolski spletni strani na naslovu:
http://www.os-volicina.si/galerija/simpleviewer/povodni_moz



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

Na ogledu Postojnske jamePogled z Ljubljanskega gradu Pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani

Obisk ekokmetije Živko

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


