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Osem povabljenih učencev OPZ-ja
na otvoritvi Saubermacher Ecoport

Osem učencev otroškega pevskega zbora OŠ Voličina pod mentorstvom učiteljice Anite Grajfoner Petrič 
je bilo povabljenih na otvoritev nove upravne zgradbe matične družbe Saubermacher Ecoport v Feldkirchen 
pri Gradcu (več na strani 10).
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Šolo je 1. septembra 2010 začelo obiskovati 220 
učencev, med šolskim letom sta se dva učenca iz 8. a 
prešolala na OŠ Lenart, dva učenca iz Maribora pa sta 
se med letom všolala, in sicer v 3. a in 5. a razred, ob 
koncu pouka je tako v 12 oddelkih 220 učencev. 

Od 1. septembra 2010 imamo v vrtcu pri OŠ Vo-
ličini 5 skupin otrok. Skupino drugega starostnega 
obdobja v enoti Selce in 4 skupine v Voličini. Skupini 
Snežinke in Zvezdice sta namenjeni otrokom prvega 
starostnega obdobja. Skupina Lunice je kombinirana, 
skupino Sončki pa so obiskovali otroci drugega staro-
stnega obdobja. Na začetku šolskega leta je vrtec obi-
skovalo 76 otrok, v začetku junija pa jih obiskuje 84.

Tudi v šolskem letu 2010/11 je bila OŠ Voličina 
študijsko središče Zavoda RS za šolstvo, OE Maribor, 
in sicer za 1. triado, 2. triado in podaljšano bivanje. 

Pomembni dogodki za OŠ Voličina v šolskem letu 
2010/11 so bili:

v petek, 24. 9. 2010, ko smo slovesno odprli prizi- ✴
dek in prenovljene prostore s knjižnico;
v petek, 8. 10. 2010, ko je bilo enoti vrtca v Sel- ✴
cah podeljeno priznanje za osvojeno 2. mesto v 
projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki ga 
organizira Turistična zveza Slovenije; 
teden od 31. 1. do 5. 2. 2011, saj smo na OŠ Vo- ✴
ličina uspešno gostili partnerje v okviru projekta 
Comenius;
v torek, 20. 4. 2011, ko je zmagala ekipa ŠKL – mali  ✴
nogomet v dvorani Tivoli;
v torek, 31. 5. 2011, ko so učenke 8. b razreda pre- ✴
jele priznanje za osvojeno 1. mesto v raziskoval-
nem projektu Vodni detektiv, 
v sredo, 1. 6. 2011, ko sta Valentina Tuš in Žan  ✴
Kurnik v okviru Šolskega plesnega festivala na dr-
žavnem tekmovanju v kategoriji plesnih parov v 
znanju angleškega valčka, čačaja in swinga z odlič-
nim plesom osvojila 4. mesto in
v ponedeljek, 6. 6. 2011, ko je šola ob sodelovanju  ✴
z ZRSŠ OE Maribor gostila 120 učiteljev razredne-
ga pouka na izobraževanju ob uvajanju prenovlje-
nih učnih načrtov.

V šolskem letu, ki se končuje, smo na šoli izve-
dli veliko šolskih tekmovanj. Učenci so se na podlagi 
upeha na šolskem tekmovanju lahko udeležili območ-
nih, medobmočnih in regijskih srečanj.

Med šolskimi tekmovanji izpostavljam najbolj 
množični, in sicer tekmovanje Bralna značka in tek-
movanje iz znanja matematike - Evropski matematič-
ni kenguru. Od 220 učencev je Bralno značko osvojilo 
190 učencev. 13 učencev 9. razreda je bilo takih, ki so 
bili zvesti lepi knjigi vsa šolska leta. Šolskega tekmo-
vanja iz znanja matematike se je izmed vseh učencev 
udeležilo 170. 65 tekmovalcev je osvojilo bronasto Ve-
govo priznanje. 

Na tekmovanju iz Vesele šole so Larissa Vogrin, 
Tina Goznik, Domen Leš, Rebeka Šnofl in Karin Pet-
ko osvojili srebrna priznanja (mentorica Alanka Knu-
plež).

Na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava so 
Zala Jug, Tina Goznik, Domen Leš, Špela Peserl, Sa-
ška Kurnik, Tadej Kurnik, Rebeka Šnofl, Karin Petko 
in Tine Maher osvojili srebrno priznanje (mentor De-
jan Kramberger).

Karin Petko je na tekmovanju iz znanja slovenšči-
ne za Cankarjevo priznanje osvojila srebrno priznanje 
(mentorica Mateja Karneža).

Nastja Krajnc in Rebeka Šnofl sta osvojili srebrni 
priznanji iz znanja biologije (mentorica Irena Fišer).

Rebeka Šnofl in Karin Petko sta osvojili srebrni 
priznanji na tekmovanju iz znanja zgodovine (mento-
rica Zdenka Ekselenski).

Jasmina Krajnc in Žan Kurnik sta na tekmovanju 
iz znanja matematike osvojila srebrni priznanji (men-
torica Andreja Trstenjak). Prav tako sta srebrni pri-
znanji na tekmovanju iz znanja matematike osvojila 
tudi Rebeka Šnofl in Karin Petko (mentorica Petra 
Šuman).

Valentina Tuš in Žan Kurnik sta na državnem tek-
movanju v okviru Šolskega plesnega festivala v kate-
goriji plesnih parov v znanju angleškega valčka, čačaja 
in swinga z odličnim plesom osvojila 4. mesto (men-
torica Petra Cvikl Marušič).

Urška Fekonja, Manja Balaj, Vivien Meško in Na-
stja Krajnc so z raziskovalno nalogo na temo Kako va-
rujem pitno vodo, v projektu Vodni detektiv za učence 
III. triade, osvojile 1. mesto (mentorica Irena Fišer).

Učenec 9. razreda Tine Maher je dosegel izjemen 
uspeh na učnem področju v vseh letih šolanja, saj bi 
bil po stari zakonodaji odličen vsa leta šolanja. Česti-
tam. 

Ponosni smo tudi na učenca 6. a razreda Alena 
Preložnika, ker je osvojil naslov državnega prvaka v 
kixboxingu med mlajšimi kadeti v kategoriji do 32 
kg.

Marcel Hausvald je bil v lanskem šolskem letu 
(2009/10) član malonogometne ekipe Selce – Zavrh, 
ki je osvojila naslov državnega prvaka v kategoriji 

Ob zaključku šolskega leta 2010/11
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U-15. Ker ga v lanskem šolskem letu nismo nagradili, 
mu zato letos izročamo nagrado.

Vsi omenjeni učenci so na zaključni prireditvi, ki 
je bila v četrtek, 23. 6. 2011, ob 19.30 uri v kulturnem 
domu v Voličini, prejeli knjižno nagrado in majice 
Naj učenec OŠ Voličina.

V tem šolskem letu smo bili vključeni v ŠKL – 
mali nogomet. Prav tako kot lani smo ekipo OŠ Destr-
nik – dvakratnega zmagovalca tekmovanja, premagali 
v polfinalu. Prav tako kot lani smo se v finalu, ki je 
potekalo v dvorani Tivoli v Ljubljani, pomerili z eki-
po OŠ Lenart in jo premagali tako kot lansko leto po 
streljanju kazenskih strelov in osvojili pokal. Vsi, ki so 
želeli, so lahko tekmo spremljali v živo pred malimi 
zasloni, saj jo je neposredno prenašal Kanal A. Za do-
sežen uspeh pri igranju v ŠKL – mali nogomet iskreno 
čestitam učenkam in učencem ekipe, trenerjem Zo-
ranu Ahmetoviču, Dejanu Krambergerju in Branetu 
Laziču ter mentorici Petri Cvikl Marušič.

Vsem učencem, ki so šolo uspešno zastopali na 
raznih tekmovanjih, in njihovim mentorjem za dose-
žene uspehe iskreno čestitam.

9. a razred je v tem letu obiskovalo 15 učencev. V 
majskem roku so pisali NPZ vsi iz MAT in SLO, iz 
GEO pa 14 učencev. Pri SLO so učenci dosegli 52,33 
% (55,00), MAT 47,87 % (55,55) in GEO 66,71 % 
(60,29) uspešnost. V oklepajih so zapisana povpre-
čja na ravni države. Zapisano drugače so v povprečju 
naši učenci pri vseh treh predmetih dosegli 55,64 % 
uspešnost, na nivoju države pa je uspeh pri teh treh 
predmetih 56,95 %.

V tem šolskem letu so učenci 6. razreda prav tako 
pisali NPZ. Nacionalnega preverjanja bi se v 6. ra-
zredu lahko udeležilo 24 učencev. Preverjanja znanja 
iz MAT se je udeležilo 23 učencev, iz SLO 22 in TJA 
23. Pri MAT so učenci dosegli 65,83 %, SLO 42,55 % 
in TJA 49,91 % uspešnost. V povprečju so učenci pri 
vseh treh predmetih dosegli 52,76 % uspešnost, na ni-
voju države pa uspeh pri NPZ v 6. razredu do pisanja 
tega prispevka še ni bil znan.

2 učenca 9. razreda, in sicer Tineta Maherja in 
Žana Kurnika, bomo vpisani v Zlato knjigo učencev 
OŠ Voličina.

Ob koncu želim pohvaliti vse učence šole za trud, 
ki ste ga vložili v šolsko delo. Hvala vsem strokovnim 
in drugim delavcem šole in vrtca, ker smo se vsi sku-
paj trudili, da je vzgojno-izobraževalni proces lahko 
potekal nemoteno in kvalitetno. Spoštovani starši, 
tudi vam hvala za korektno sodelovanje z vrtcem in 
s šolo. 

Čeprav se počitnice komaj začenjajo, se dolžina 
dneva že krajša, ker smo vstopili v poletje. Vsem otro-
kom, učencem in sodelavcem želim lepe, razigrane in 
prijetne počitnice. 

Vse najboljše pa želim Republiki Sloveniji za 20. 
rojstni dan. 

Ravnatelj

Poročilo o višini in porabi
sredstev šolskega sklada

Starši donatorji in sponzorji ste nas tudi v tem šol-
skem letu prijetno presenetili, saj smo v šolskem skla-
du zbrali skupaj 11.112,00 €. Za tiskanje vseh 10-tih 
številk Šolarčka v nakladi 400 izvodov smo porabili 
1.600,00 €. Nekaj zadnjih številk je bilo v tem šolskem 
letu prvič v celoti barvnih. Za nakup učil in učnih pri-
pomočkov ter knjig za šolsko knjižnico smo namenili 
9.512,00 €. 

Upravni odbor šolskega sklada se je sestal v torek, 
24. 5. 2011, in potrdil predlog šole, da se kupita dve 
interaktivni tabli pri podjetju Svarog v skupni višini 
3.343,68 €. Prav tako smo kupili učne pripomočke za 
I. triado pri podjetju Desing4U v vrednosti 298,33 € 
in pri firmi Gonzaga igrače za vrtec v vrednosti 106,39 
€. Pri različnih založbah se je nabavilo 147 knjig za 
šolsko knjižnico v skupni višini 2.301,99 €, pri podje-
tju Ječnik so se kupila učila za šolo v višini 1.767,77 € 
in prav tako pri podjetju Ječnik učila in igrače za vrtec 
pri šoli v skupni višini 843,38 €. Za potrebe športne 
vzgoje smo pri podjetju Enko šport d. o. o. kupili 30 
žog v skupni višini 331,31 €. Prav tako smo pri podje-
tju Emago kupili učne pripomočke v vrednosti 519,15 
€. 

Vsem sponzorjem in staršem donatorjem se v 
imenu otrok in učencev ter sodelavcev in v osebnem 
imenu iskreno in najlepše zahvaljujem za darovana 
sredstva. Šola v Voličini je lahko tudi zaradi vsako-
letnih nakupov iz sredstev šolskega sklada drugačna. 
Hvala Vam.

Ravnatelj

Sara Hercog, 8. b
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Natečaj vodni detektiv

Na Inštitutu za celostni razvoj in okolje (ICRO) 
v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor 
(MOP) že 14. leto organizirajo nacionalni likovno-li-
terarni in raziskovalni natečaj Vodni detektiv.

Že drugo leto zapored smo se učenke 8. b (Nastja 
Krajnc, Vivien Meško, Manja Balaj in Urška Fekonja) 
udeležile tega natečaja, ki je namenjen raziskovanju 
vode. Naslov letošnjega dela je bil Kako varujemo pi-
tno vodo. Za ta natečaj smo se predvsem odločile iz 
dveh razlogov; prvi je ta, da imamo veliko veselja do 
praktičnega dela, ki smo ga tudi izvedle s kemijsko 
analizo in predvsem do vsega, kar je povezano z vodo 
in naravo; drugi razlog pa je že lanskoletni odličen 
uspeh z osvojenim drugim mestom. 

Prva ideja, ki se nam je utrnila je bila, da bi izvedle 
anketo s prebivalci Voličine in njene okolice. Prav pri-
srčno bi se rade zahvalile vsem, ki ste bili pripravljeni 
sodelovati, saj ste nam s tem bili v veliko pomoč. Na 
podlagi odgovorov, ki smo jih prejele, smo naredile 
tudi diagram, ki nam je natančneje prikazal izid od-
govorov v odstotkih.

V anketo smo hkrati vključile tudi prostor, kjer so 
anketiranci lahko podali svoje mnenje o varčevanju z 
vodo. Vsa mnenja so se nanašala, da je treba z vodo 
varčevati, saj je ne bomo zmeraj imeli na voljo v toli-
kšni količini kot jo imamo sedaj.

Po zaslugi Manje Balaj smo imele tudi priložnost 
intervjuvati podžupana občine Lenart, Francija Orni-
ka. Tema intervjuja se je navezovala predvsem na vo-
dovod občine Lenart, onesnaženost voda, kako kme-
tijstvo vpliva na onesnaževanje vode, izvedele pa smo 
tudi nekaj o kanalizacijskih napravah. 

Opravile smo tudi kemijsko analizo vode iz va-
škega vodovoda Strma Gora in vodovoda družine 
Fekonja. Ugotovile smo, da je voda iz obeh vodovo-
dov pitna. S kemijsko analizo smo tudi ugotavljale 
prisotnost nitratov, nitritnih soli, fosfatov, amonijaka 
in trdoto vode.

S svojim delom smo »žal« osvojile prvo mesto. Kot 
nagrado za trud in delo pa sta lahko samo dve izmed 
nas šli na izlet, ki je to leto potekal v Brdu pri Kranju. 
Obiskali sta tudi park, ki je deloma zaprt za javnost. 
V parku sta izvedeli veliko novega, predvsem na po-

dročju zgodovine in biologije. Na podelitev nagrad pa 
so se odpravili v hotel Kokra. V tem hotelu sta Vivien 
in Nastja skupaj z ravnateljem Antonom Goznikom 
in našo mentorico Ireno Fišer imeli kosilo, medtem 
ko sta preostali tekmovalki Urška in Manja uživali v 
šoli v naravi s preostalimi sošolci. Na podelitvi nagrad 
je reper Zlatko nekaj zarepal. Na koncu sta prejeli še 
njegov avtogram. Kot prvouvrščene smo prejele tudi 
vrečko, v kateri so bile nagrade, ki smo se jih zelo raz-
veselile. Po dolgi in naporni vožnji pa sta se vrnili med 
sošolce na dom Peca, kjer smo bile deležne mnogih 
pohval. V tej projektni nalogi smo izvedele marsikaj, 
česar prej še nismo vedele. Že sedaj pa smo se odloči-
le, da bomo tudi drugo leto sodelovale v tem natečaju, 
naš namen pa bo osvojiti čim boljše mesto. 

N. Krajnc, V. Meško, M. Balaj in U. Fekonja, 8. r.

Prvošolci na obisku Zavoda
Hrastovec v Voličini

V 1. razredu se veliko pogovarjamo o sprejemanju 
drugačnosti in iščemo razlike med nami. Zelo smo se 
razveselili povabila zaposlenih v Zavodu Hrastovec. 
Povabili so nas na obisk v njihovo enoto v Voličini. 
Skupaj s stanovalci smo imeli ustvarjalne delavnice. 
Izdelovali smo nakit iz fimo mase in barvali izdelke 
iz mavca. Stanovalci so nam razkazali prostore, kjer 
bivajo, zaposleni pa so nam pripravili super »pica 
kruhke«. Na koncu se je še vsak izmed nas preizkusil v 
namiznem tenisu. Imeli smo se lepo. Dogovorili smo 
se, da se še letos srečamo.

Učenci 1. razreda

Na Damjanovi kmetiji je lepo ...

Tudi mi smo se lepega sončnega dne odpravili na 
Damjanovo kmetijo, da si ogledamo njegove živali. 
Pričakal nas je njegov pes Ben, ki ji vsakega izmed nas 
pozdravil z vohanjem in mahanjem repa. In že smo 
zagledali gospodarja Damjana v družbi svojih živali. 
Videli smo osličke, koze, ovce, kokoške, race in rjave 
pujske. Živali smo tudi nahranili. Skupaj z Damjanom 
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smo spustili na pašo še krave. Videli smo, kako vse ži-
vali živijo v sožitju, prosto tekajo sem in tja po ogradi. 
Seveda smo se jim tudi mi pridružili s svojim teka-
njem. Imeli smo se čudovito.

Damjan hvala, vidimo se naslednje šolsko leto!
Učenci 1. razreda

Plavalni tečaj

Od 16. do 20. maja smo imeli prvošolci plavalni 
tečaj v Termah Ptuj. Skupaj s plavalnimi učitelji smo 
se privajali na vodo in se igrali različne igre v bazenu. 
Večina se nas je naučila plavati. Najbolj »luštno« je 
bilo zadnji dan, ko smo se odpravili v zunanji otroški 
bazen, kjer smo se igrali, plavali in spuščali po tobo-
ganih. V tem tednu smo dokazali, da smo pravi vodni 
gusarji.

Učenci 1. razreda

Obisk pisatelja Francija Rogača

V 1. razredu smo pridni »bralci« in pripovedo-
valci knjig, zato smo vsi usvojili priznanje za bralno 
značko. Za nagrado pa nas je obiskal še pisatelj Fran-
ci Rogač. Na njegov obisk smo se pripravili tako, da 
smo si ogledali njegove fotografije in spoznali njegovo 
življenjsko zgodbo. Prebrali smo knjigo o ježku No-
sku, ki se je rodil gluh, nato pa je še oslepel. Vendar 

zgodil se je čudež in Nosko je spet slišal in videl. Pisa-
telj Franci Rogač nam je naš dan popestril. Predstavil 
nam je svoje knjige, pripovedoval pravljice in skupaj z 
nami pel in plesal. Vzpodbujal nas je, da si tudi sami 
izmišljamo in ustvarjamo pravljice. Dan po njegovem 
obisku sta nas z doma napisano pravljico razveselila 
naša pisatelja Vid in Julija.

Učenci 1. razreda

Na zaključni ekskurziji

V torek, 17. 5. 2011, smo šli v živalski vrt. Tam 
smo videli žirafo, medveda, opice, morskega leva, slo-
na, volkove, kače in razne ptice. Najbolj všeč so mi 
bile opice. Ena me je zelo prestrašila. Okrog vratu sem 
imel kačo. Bilo je zelo zanimivo. Ko smo šli iz žival-
skega vrta, smo si lahko kupili spominke.

Ustavili smo se tudi na letališču. Bilo je veliko le-
tal. Ponoči sem vse to sanjal.

Alen Živko, 2. a

Regijski prvaki v čistosti zob

Preventivna akcija »ZA ČISTE ZOBE OB ZDRA-
VI PREHRANI« je ena od oblik zdravstveno vzgojne-
ga delovanja zobozdravstvene vzgoje, ki poteka pod 
okriljem Stomatološke sekcije Slovenskega zdravni-
škega društva.

Namen akcije je, da osnovnošolcem neprisiljeno 
privzgojimo navado rednega in pravilnega čiščenja 
zob ter jih motiviramo za zdrav način prehranjeva-
nja.

Vanjo so vključeni učenci vseh osnovnih šol od 
drugega do petega razreda.

Otroci svojemu razredu z ustno higieno pribori-
jo nagradne točke, ki označujejo, da so zobje dobro, 
manj dobro ali slabo umiti. 

Zmaga razred, ki zbere največ točk. 
V šolskem letu 2010/2011 je 2. a razred OŠ Voli-

čina zmagovalec, ne samo na svoji šoli, ampak tudi v 
naši regiji, ki zajema 7 osnovnih šol.

Čistost zob je pri njih 98 %, kar pomeni, da so od 
83 možnih točk zbrali 81,5 točke.
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Od petnajstih otrok je trinajst otrok prejelo Lum-
pijevo priznanje za vzorno ustno higieno.

Dva otroka pa sta v času tekmovanja pokazala 
znatno izboljšanje ustne higiene.

Otroci so bili v tem šolskem letu pregledani šest-
krat.

9. 6. 2011 je bil v Kulturnem domu Voličina na-
stop čarovnika Gregorja za vse zmagovalne razrede.

Silva Potočnik

Med Indijanci na Pohorju

V sredo, 25. 5. 2011, smo se odpravili na zaključ-
no ekskurzijo. Pot nas je vodila na Pohorje. Ustavili 
smo se na Bolfenku, kjer sta nas že pričakala indijan-
ca Črni bik in Oranžno pero. Skupaj z njima smo se 
odpravili v indijansko vas. Tam smo najprej preiz-
kušali naše gibalne spretnosti, hodili smo po štorih, 
plezali po hoduljah, se po vrveh spuščali s sidrom in 
se smučali z lesenimi smučmi. Sledil je ogled indijan-
ske vasice. Indijanka Oranžno pero nas je namazala 
po licih, tako da smo tudi mi postali pravi indijanci. 
Peli smo indijanske pesmi in si iz vej in rafije izdelali 
lovilce sanj. Imeli smo se lepo. Naša ekskurzija se je 
nadaljevala še s pohodom na razgledni stolp. Ogledali 
pa smo si tudi gondole, sedežnice in stezo za gorsko 
kolesarjenje. Ker smo odhajali s Pohorja tako navdu-
šeni, smo se dogovorili, da ga obiščemo tudi naslednje 
šolsko leto.

Učenci 1. razreda

Zaključna ekskurzija 4. a razreda

V torek, 7. 6. 2011, smo se učenci 4. a razreda od-
pravili na končni izlet. Zbrali smo se na avtobusni po-
staji v Voličini, kjer smo se odpravili na avtobus. Že 
na avtobusu je bilo zanimivo, saj smo poslušali glas-
bo, si govorili šale, igrale karte ... Prispeli smo v Oli-
mje na Jelenov greben, kjer smo imeli malico. Pojedli 
smo sendviče in popili sok. Nato je lastnik poklical 
jelene in srne, da so nam prišli bliže. Jelene smo tudi 
nahranili s koruzo. Odšli smo nazaj na avtobus. Peljali 
smo se v Rogatec. Tam smo najprej šli h kovaču, ki 

nam je pokazal, kako se naredi žebelj. Nato smo šli k 
čebelarju, ki nam je povedal lastnosti čebel, kako se 
razmnožujejo, s čim se prehranjujejo ... Pri čebelarju 
smo naredili vsak svojo svečo iz čebeljega voska. Nato 
smo si umili roke in se posedli za mizo. Gospa nam 
je razdelila kose testa in vsak je naredil svojo obliko 
kruha, ki se ji reče žulika. Naše žulike so dali v krušno 
peč, mi pa smo šli na ogled muzeja. Ogledali smo si: 
vodnjak, staro hišo, gospodarsko poslopje ... Nato so 
nam prinesli sveže pečene žulike. Mmmm, kako so 
bile dobre. Odpravili smo se še na našo zadnjo po-
stajo – dolino Vinetu. Nekateri so lovili ribe, drugi so 
bili na igralih, spet tretji so si kupili sladoled. Učiteljici 
sta jedli ribe. Tako je minil naš izlet. Imeli smo se zelo 
lepo. Tako smo se veseli in polni spominov vrnili na-
zaj v Voličino.

Tina Perko, 4. a

Dan v Ljubljani

V sredo, 1. 6. 2011, smo se odpravili na izlet v 
belo Ljubljano. V Ljubljani sem bila drugič, prvič sem 
obiskala živalski vrt. Odpravili smo se v hišo eksperi-
mentov. Moram povedati, da je bilo zelo zabavno, saj 
smo včasih zašli s poti. Sama sem si predstavljala, da 
bo to velika hiša in zelo lepa od zunaj, ampak je bilo 
ravno obratno. Hiša je bila takšna kot vse druge. Am-
pak je bila notranja vsebina zanimivejša kot zunanja. 
Predstavljenih je bilo približno 50 eksperimentov in 

AKTUALNO
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priznam, vsi smo se zelo zabavali pri ogledu. Najbolj 
mi je bil všeč zemljevid, v katerega si priključil slušal-
ke in slišal govorjenje. Seveda še izleta ni bilo konec, 
odpravili smo se še v muzej. Kdor je želel, ga je lahko 
obiskal. Videli smo mnogo zanimivega, od okostja 
mamuta do situle iz vač. To kar sem videla s svojimi 
lastnimi očmi, sem prej lahko srečala samo v učbe-
niku. Ko smo končali, smo se odpravili na Prešernov 
trg. Tam smo bili pol ure prosti in seveda smo se zaba-
vali. Eni so odšli na sladoled, drugi pa v McDonald's. 
Nato nas je nepričakovano dobila toča, pa še avtobus 
je zamujal. Seveda se je vse končalo srečno. Najrajši bi 
še vse enkrat ponovila, toda brez toče. 

Nina Kmetič, 5. a

Odlična uvrstitev na državnem 
prvenstvu v plesu

V sredo, 1. junija 2011, sta se Valentina Tuš in Žan 
Kurnik udeležila državnega prvenstva v okviru Šol-
skega plesnega festivala. Tekmovala sta v kategoriji 
plesnih parov, ki so se pomerili v znanju angleškega 
valčka, čačaja in swinga. Izmed 48 plesnih parov, ki so 
se preko šolskih in področnih tekmovanj uvrstili na 
državno prvenstvo, sta se z odličnim plesom prebila 
vse do finala in zasedla več kot odlično 4. mesto. Is-
krene čestitke obema!

Mentorica Petra Cvikl Marušič

Šola v naravi – 8. razred

Učenci 8. a in b razreda smo se 30. maja 2011 vsi 
navdušeni odpravili na Koroško v šolo v naravi. Na-
stanili smo se v CŠOD Peca, ki nam je ponujal obilo 
aktivnosti in možnosti prijetnega izobraževanja, pa 
tudi zelo dobre hrane. Vsak dan smo pred zajtrkom 
imeli jutranjo telovadbo, ki nas je dodobra prebudi-
la, nato pa so po zajtrku sledili razni pohodi in druge 
aktivnosti. Popoldne so se na našem tedenskem ur-
niku zvrstile mnoge športne dejavnosti: lokostrelstvo, 
odbojka, nogomet, košarka, plezanje in še kaj. Seveda 
pa je bilo poskrbljeno tudi za sprostitev, saj so bili v 
sredo zvečer na sporedu talenti. Vse pohvale gredo 
Sari Hercog, Tadeju Kurniku, ki sta s svojim petjem 
navdušila žirijo, ter učitelju Tomažu Mihaliču, ki ju je 
ob petju spremljal na kitaro, saj so osvojili prvo me-
sto. V četrtek zvečer pa je bil zaključni ples, ki smo se 
ga seveda vsi zelo veselili. Pokonci smo ostali dlje kot 
ponavadi, saj smo se imeli zares lepo, kasneje pa smo 
kakor vsak dan utrujeni popadali v svoje postelje. V 
petek opoldne je nastopil trenutek slovesa, a iskrice, 
ki so se prižgale, kljub temu niso ugasnile. 

Sledi še nekaj fotografskih utrinkov iz naše šole v 
naravi, ki nam bo za vedno ostala v spominu. 

Saška Kurnik, 8. a

V ozadju se s svojimi 2126 m nadmorske višine ponaša 
Peca.

Črna na Koroškem, kjer smo z daljnogledom zaman 
iskali Tino Maze.

AKTUALNO
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Koroška kmetija, ki smo jo obiskali in jo tudi narisali 
z ogljem. 

Treba je bilo pogledati tudi na zemljevid, da slučajno 
ne bi zašli ...

Na sliki je koča na Pikovem vrhu, do katerega nas je 
dve uri vodila urejena pot.

Učenci smo sami zakurili ogenj. Uspelo je skoraj vsem.

Nekatere dejavnosti so se odvijale tudi pod streho, kjer 
smo se prav tako zelo zabavali. 

Tukaj pa je prostorna jedilnica, kjer je potekal tudi 
ples. 

V vsaki sobi pa so bili nasveti, kako bi lahko najbolje 
izkoristili prosti čas. 

Osrčje neokrnjene narave

AKTUALNO
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Otvoritev nove upravne zgradbe 
matične družbe Saubermacher 
Ecoport

Feldkirchen pri Gradcu v torek, 10. maja 2011

Saubermacher Ecoport je prvi sedež družbe (He-
adquarter) v Avstriji z dodano vrednostjo: mednaro-
dno stičišče – izmenjava mnenj, izkušenj, prireditveni 
center, center gospodarjenja z odpadki, inovacij in 
trajnosti, torej ni samo življenju prijazna pisarniška 
zgradba za zaposlene.

Saubermacher Ecoport je V.I.P. (Very Intelligent 
Project – zelo inteligenten projekt).

Solarna naprava pokriva celotno potrebo po topli 
vodi s pomočjo sončne energije, fotovoltaika doba-
vlja električno energijo za stavbo in električne črpal-
ke. Celotno hlajenje stavbe ne potrebuje energijsko 
potratnih hladilnih naprav, saj za hlajenje poskrbi 
podtalnica. Inteligenten koncept fasade skrbi za izo-
lacijsko funkcijo pozimi in za optimalno izkoriščanje 
dnevne svetlobe ob istočasnem preprečevanju pre-
grevanja zgradbe zaradi obsevanja sonca poleti. Op-
timalno senčenje, prezračevanje in prezračevanje po-
noči prispevajo k naravni klimi v zgradbi. Tako lahko 
realiziramo do 90 % prihranek energije v primerjavi 
s klimatskimi napravami. Toplotne črpalke oskrbuje-
jo ogrevalni sistem z zemeljsko toploto – s tem lahko 
zmanjšamo izpuste CO2 v primerjavi s fosilnimi gorivi 

za 75 %. In na koncu, a ne zadnje: deževnico koristi-
mo za WC. 87 dreves in čez 700 domačih vrst grmovja 
najdejo okrog Ecoport-a svoj življenjski prostor. 

Na slovesno otvoritev Ecoport-a je bilo povablje-
nih 8 otrok iz pevskega zbora OŠ Voličina.

Zbor so sestavljali: Manuela Brunčič, Sara Holdi-
nar, Natalija Krajnc, Lana Lašič, Tina Perko, Dominik 
Petko, Katarina Šuster in Larissa Vogrin pod vod-
stvom profesorice glasbene vzgoje ga. Anite Grajfoner 
Petrič.

Pripravila: Gordana OšlajSkupinska slika pred upravno zgradbo 

Osebno nas je pozdravil sam predsednik uprave g. 
Hans Roth.

Užitek je bilo poslušati upevanje zbora – jezik ni bil 
problem – čistost in ubrano petje je privabilo številne 
radovedne poglede in predvsem ušesa ... sledil je aplavz 
(pa še pred dejanskim nastopom).

Nastop, ki je požel bučen aplavz. 
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Zumba

Z mamico sva odšli na zumbo. Zumba je podobna 
aerobiki. Pri zumbi plešeš in telovadiš. Bilo je zanimi-
vo in zabavno. Ker sem pravilno plesala, me je učite-
ljica povabila na oder. Plesati sem morala zelo hitro. 
Bilo mi je zelo vroče. Učiteljici je bilo ime Vesna. V 
zahvalo sem ji dala čokolado. 

Bilo je super!
Eva Kurnik, 2. a

Pika in čarobna piščal

Pika je odšla na sprehod. Spotaknila se je ob ka-
men in padla. Ob kamnu je ležal list papirja. Ko ga 
je obrnila, je zagledala zemljevid. Sledila mu je. Našla 
je malo škatlo. Ko jo je odprla, je v njej bila piščal. 
A to ni bila navadna piščal. To je bila čarobna piščal. 
Ko je Pika zaigrala na čarobno piščal, so bili vsi ljudje 
srečni.

Alja Sever, 2. a

Deževen dan

Nekega jutra je mama rekla, da zunaj dežuje. Dve-
letni bratec je hotel ven. Mama je rekla, da se bova da-
nes igrala v sobi.  Med igro sem gledala risanko. Niti 
opazila nisem, da je bratec odšel iz sobe. Naenkrat za-
slišim jok. Hitro stečem pogledat. Ležal je pred hišo. 
Ker je bil v copatih, se mu je spodrsnilo in je padel v 
blato. Prišla je mama in ga odnesla v kopalnico.

Doroteja Potrč, 2. a

Piknik

V soboto smo šli na piknik. Pred tem sem mami 
pomagala puliti na vrtu travo. Piknik je bil pri Žaku. 
Žak je praznoval rojstni dan. Najprej sem mu čestita-
la. Bila sem zelo lačna in zato sem se hitro odpravila 

jest. Nekaj časa sem bila tudi na trmpolinu. Ker so 
fantje nagajali puncam, mi je Tamara rekla: »Ko pri-
dejo fantje, jim sleci hlače.« Ta načrt je uspel. Žrtev je 
bil Mario.

Žal je piknik hitro minil.
Tajda Hamler, 2.a

Hiške

Miške so si v torek zgradile hiške. 
Hiške so bile lesene, 
saj so bile miške lene. 
Bila je noč, mišek naš je šel spat, 
zjutraj je bil zelo bogat. 
Mama ga je vprašala, zakaj je bogat, 
mišek je rekel, ker sem šel spat.

Nuša Kurnik, 3. b

Pišemo, rišemo

Pišem, rišem tam čez jez, 
da le pridem do nebes.
Ančka piše črko A, 
jaz pa rečem ji AHA! 
Narisal sem noč, 
ki je imela zelo veliko moč.

Tomaž Ornik, 3. b

Pesmica

Jaz sem gospod Falot,
rad hodim povsod.
Prišla je črna noč in 
dobila gromozansko moč. 
Gospod Falot želel je tišino, 
zato je zbežal v krtino. 
Tam srečal je krta, 
ki si vsak dan po nosu vrta.

Danaja Brumen, 3. b 

Domen Leš, 6. a Mojca Marušič, 7. a
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Cheetah

A cheetah has got four legs and a tail. It's got small 
ears and a small neck. It's got fur. It's brown and yel-
low. It' lives in Africa. It eats meat. It's got a long body. 
It' can't run very fast. It is the fastest animal in the 
world and the most beautiful animal, but very dan-
gerous. 

Tilen Caf, 5. a

Pig

A pig has got four legs and a curly tail. It's pink. 
It lives on the farm. It eats corn, grass and other ce-
reals. A pig is as important animal, because it gives 
us meat. 

Tilen Caf, 5. a

Goat

This is a goat, it's brown. It's got four legs and it 
lives on the farm. It gives milk. It eats grass. It's big but 
it's not very dangerous.

Jan Pulko, 5. a

My dog

Its name is Rex. It's got four long legs and is black 
and brown. It's got a long and powerful body. It's very 
strong and it's can run very fast. It's not dangerous 
and it loves dog toys. It lives in the dog house and is 
one year old. It eats meat and dog pellets. I love it. 

Nina Kmetič, 5. a

Lion

A lion has got four big legs, a big body and lion 
mane. It's orange and yellow. It lives in the zoo, in 
Africa. It eats meat and fruit. It's very dangerous. It's 
the king of the animals. It can run very fast. On the 
paws it has got small claws. It's covered with fur.

Matic Goznik, 5. a 

Monkey

A monkey has got four legs and a long tail. I love 
to watch monkeys. It's black, brown and white. It lives 
in the jungle and in the zoo. It can climb trees. It's very 
intelligent. It eats bananas, salad and carrots.

Lia Ludvik, 5. a

Rabbit

A rabbit has got four legs and a small round tail. 
It can run and jump. It's got big ears. It's grey, brown 
black and white. It lives on a farm and in the forest. I 
like rabbits. It eats carrots bread and grass.

Lia Ludvik, 5. a 

Spider

A spider is very small. It's got eight small legs. It's 
got small eyes. It eats flies. It lives on net. It can't fly. It 
can be dangerous. It can run very fast.

Mihael Dobaja, 5. a 

Frog

It lives in the water. It’s green and brown. It lives 
in the mud. A frog has got four green legs. It’s got 
big black eyes and it’s small. It’s not dangerous. It can 
swim and jump very well but it can’t run.

Nina Kocpek, 5. a

Dolphin

This is a dolphin. It's very big and it's got three fins. 
It lives in the water. It's very clever and it can swim 
very fast. It eats fish.

Jan Pulko, 5. a

Tiger

Tiger has long legs and paws with sharp claws. 
Tiger's fur is orange. Tiger has got a long tail, eyes, 
ears and nose. It eats meat and other animals. Tiger 
lives in the zoo or in Africa ... Tiger jumps 12 meters 
away. Tiger is the largest member of the cat family. 
They are different colour and size.

Sara Toplak, 5. a 

Sheep 

It can be white or black. It gives wool. It eats grass. 
It has got four short legs, two small eyes, ears, short tail 
and nose. It weighs between 45 and 100 kilograms.

Sara Toplak, 5. a

Saving energy

I think nobody likes giving a lot of money, because 
we don’t save with energy. Or am I wrong? So, what 
can we do? 

In whole day we don’t need to turn on a light. Be-1. 
cause the sun is enough.
We don’t have to sit and watch television or com-2. 
puter every day. It’s better if we go out and relax in 
the nature.
If we go to the shop for example, we can go by 3. 
bike. It’s very clean for nature and very good for 
our body! 
We must save the water too. For dilute flowers we 4. 
can use rain water. 
And the most important: waste separation!5. 
With those things we can make our world and na-

ture better! 
Špela Peserl, 8. a

ENGLISH
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Z majhnimi koraki do velikih 
uspehov ...

Bližajo se počitnice in ne samo šolarji tudi naša 
skupina Snežinke se lahko pohvali z uspehi. 

Smo najmlajša skupina v vrtcu in naš velik uspeh 
je, da že hodimo na sprehod z našo »Bibo« brez vozič-
ka. Zato smo se kar peš odpravili na zaključni izlet v 
trgovino Tuš.

Spoznali smo vremenske pojave. Seveda nam je 
najbolj všeč sonce, toda tudi dež ni slab, saj nam na-
redi prijetne lužice. Ker imamo radi vodo, smo z njo 
veliko eksperimentirali. Igrali smo se z vodo, jo preli-
vali iz lončka v lonček, potapljali ladjice in se škropili. 
Pihali smo tudi milne mehurčke in jih poskušali ulo-
viti. Spoznali smo živali, ki živijo v vodi, ter oponašali 
njihovo oglašanje. Odpravili pa smo se tudi na ogled 
okrasnega ribnika. Ta nam je bil tako všeč, da smo 
tudi v vrtcu izdelali svoj ribnik z ribami in žabami.

Spoznali smo tudi živali na kmetiji. Ogledali smo 
si bližnjo kmetijo, kjer imajo veliko domačih živa-
li. Najbolj všeč so nam bili mali piščančki in račke, 
katere smo razveselili s skorjo suhega kruha. Deklica 
Nina pa nam je v vrtec prinesla pokazat svojega belega 
zajčka. Bil je ravno takšen, kot je v naši pesmici Zajček 
Dolgoušček, zato smo mu jo večkrat zapeli.

Kadar nam je vreme naklonjeno, veliko časa preži-
vimo na prostem. Na terasi pomalicamo in se okrep-
čamo, nato pa se igramo v peskovniku, se gugamo in 
se že sami vozimo po velikem toboganu.

Zelo radi tudi ustvarjamo in slikamo. Poskusili 
smo slikati že s čopiči, a najraje slikamo kar z našimi 
prstki. Kreativnost ne pozna meja. Ustvarjalne misli 
in ideje kar letijo na plan.

 

Snežinke
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ZA KONEC

9. razred se poslavlja

Bliža se konec šolskega leta in z njim se poslavlja-
mo učenci 9. razreda naše šole. S seboj bomo odnesli 
veliko lepih spominov, znanja, izkušenj – predvsem 
pa dobrih prijateljev.

Leta, ki so za nami, so bila polna veselja, smeha, 
včasih pa tudi grenkih spoznanj in razočaranj. Poiska-
li smo nekaj naših »spominov« iz minulih let.

Učenci 9. razreda

Skupinska slika na šolskem hodniku v 5. r.

Pustno veselje v 2. r.

Skupinska fotografija v 1. r.

Nastop v kulturnem domu v 5. r.

Skupinska fotografija v 5. r.

Decembrsko razpoloženje v 3. r.

Športni privrženci 9. r.



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 Finske

Slovenska »odprava«Zaključni večer Luterantska katedrala je simbol Helsinkov.

Tine na delavnici »Bollywood«

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


