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V petek, 23. 3. 2012, je bila v kulturnem domu v Voličini proslava ob materisnkem dnevu. Otroci so 
se pogumno in z veseljem predstavili zbranemu občinstvu. Kot vemo, je materinski dan posvečen vsem 
mamam, na ta dan se jim lahko še posebej zahvalimo za njihov trud, skrb in ljubezen, ki nam jo izkazujejo 
sleherni dan.
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Bilo je nekoč

V 1. razredu smo v mesecu januarju gostili pra-
babico Štefko Krajnc, babico Marijo Vogrin, babico 
Ireno Hadžiselimović in dedka Janeza Sekola.

Stari starši so se z nami družili cel dopoldan. Ma-
njina babica Marija nam je prebrala pravljico, ki jo 
je brala že svojim otrokom. Z njo smo se o pravljici 
tudi pogovarjali. Povedala je, kako je ona kot otrok 
poslušala pravljice. Sarina prababica Štefka nam je 
pokazala, kako so nekoč predli s kolovratom, pletli 
nogavice ... Pripovedovala je, kako je to sama počela. 
Slišali smo, da je veliko stvari že znala početi, ko je 
bila toliko stara kot smo sedaj mi. Blažev dedek Janez 
nas je popeljal po razrednem muzeju starih predme-

tov. Predstavil je nekatere predmete in povedal, čemu 
so služili. Izvedeli smo tudi, kako je bilo v šoli, ko je bil 
sam šolar. Nejina babica Irena nas je naučila izdelati 
rožico iz krep papirja. Vsi smo z njeno pomočjo izde-
lali svojo rožico in jo odnesli domov. Povedala nam je, 
da so nekoč pogosto izdelovali take rože.

Prijetno nam je bilo zlasti zato, ker so naši gostje 
radi odgovarjali na naša vprašanja. Verjemite, da smo 
spraševali zelo veliko. Seveda smo tudi mi povedali in 
pokazali, kako je v šoli danes. Na koncu so nas prese-
netili še s sladkim presenečenjem. 

Stari starši, upamo, da ste se imeli z nami lepo. 
Hvala, da ste nas obiskali v šoli.

Prvošolci

V gledališču

Februar je mesec, ki je posebej povezan s kulturo. 
Tako smo se učenci 1. VIO v ponedeljek, 6. 2. 2012, 
odpravili v gledališče. V Mestnem gledališču Ptuj smo 
si ogledali predstavo Aska in volk. Predstava je pripo-
vedovala o ovčki Aski, ki si je želela postati baletka. 
Mama ji je dovolila v baletno šolo. Zadnji šolski dan je 
na poti domov srečala groznega volka. Vas zanima ali 
ji je uspelo zbežati? Oglejte se predstavo ali pa vpra-
šajte nas.

Učenci 1., 2. in 3. razreda
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Presenečenje za Blaža

V začetku meseca februarja sta nas z obiskom 
presenetila policista g. Boštjan Kaloh in g. Sandi Fir-
bas. Povedala sta, da sta prišla zato, ker iščeta učenca 
Blaža. Zanj sta imela presenečenje, in sicer družabno 
igro. Blaž se je zelo razveselil. Policista sta povedala, 
da je Blaž tako kot mnogi prvošolci, pridno pobar-
val pobarvanko, ki jo je dobil ob prejšnjem druženju s 
policistom. Vrnil jo je v šolo in ta je skupaj z ostalimi 
potovala na policijsko postajo v Maribor. Tam je imel 
pri žrebanju srečo in bil izžreban.

Prvošolci
 

Pustovanje najmlajših šolarjev

V petek, 17. 2. 2012, smo imeli na šoli pustova-
nje. Vsi učenci prvih treh razredov in učiteljice smo se 
našemili. Doma smo pustili torbe in v šolo pripeljali 
maske. Maske so najprej v telovadnici sodelovale v ša-
ljivih igrah. Pred malico so še malo zaplesale. S polni-
mi trebuhi so se odpravile preganjat zimo. Na našem 
pustnem sprehodu po Voličini smo obiskali tudi sta-
novalce zavoda Hrastovec. Zelo so se razveselili mask. 
Skupaj z maskami so zapeli in se poveselili. Morali 
smo se vrniti v šolo, saj so nekatere maske morale že 
domov. V šoli smo še srečali druge maske, ki so ta dan 
namesto otrok prišle k pouku.

Učenci 1. VIO

Zbiralne akcije na šoli

V šoli potekajo v okviru Ekošole tri zbiralne akci-
je. Naši devetošolci redno organizirajo akcije zbiranja 
odpadnega papirja. Že nekaj let na šoli poteka zbira-
nje odpadnih tonerjev in kartuš, ki jih lahko odložite 
v poseben zabojnik v pritličju. Prav tako lahko v šoli 
oddate odpadne baterije.

Ponosni smo na našo humanitarno dejavnost. Že 
od samega začetka pomagamo v zbiralni akciji pla-
stičnih zamaškov. Trenutno se zamaški zbirajo za deč-
ka Simona.

Prvošolci so že drugo leto zapored v mesecu de-
cembru pripravili razredno zbiralno akcijo igrač in 
knjig. Zbrali so res veliko in pokazali, da imajo veliko 
srce. Na fotografiji jih lahko vidite, kako se veseli od-
pravljajo, da bodo oddali zbrano krajevni organizaciji 
Karitas.

V mesecu februarju in marcu poteka na hodniku 
1. VIO menjava knjig. V knjižni menjalnici lahko tako 
menjate svojo knjigo s knjigo, ki je na razpolago v me-
njalnici in postanete njen novi lastnik. 

Koordinatorici Ekošole

Na medobčinskem parlamentu

Sredi februarja smo se nekateri učenci odpravi-
li na medobčinski parlament. Iz naše šole smo se ga 
udeležili Tadej Kurnik, Manja Balaj in Nina Kmetič. 
Po sprejemu smo se razdelili v skupine, kjer smo se 
pogovarjali o znanih in slavnih osebah. Pogovarjali 
smo se o značajskih lastnostih teh znanih oseb in nato 
o tem poročali. Po kratkem premoru je sledila debata 
o junakih in vzornikih, kdo so in zakaj, katere so nji-
hove negativne in pozitivne lastnosti. Po debati smo 
sprejeli sklepe, ki smo jih kasneje predstavili pred-
stavnikom oddelkom naše šole. Na koncu srečanja so 
sledile volitve predstavnikov za srečanje v Mariboru 
in Ljubljani. Po napornem srečanju je sledila tudi po-
gostitev, kjer smo se okrepčali. 

 Manja Balaj, 9. b, Nina Kmetič, 6. a

AKTUALNO
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Spoštovani starši in drugi bralci Šolarčka, kot že 
nekaj zadnjih šolskih let smo tudi letos po zimskih po-
čitnicah vsem učencem razdelili ankete o zadovoljstvu 
staršev s kakovostjo OŠ Voličina. Od 234 razdeljenih 
anketnih vprašalnikov smo jih dobili vrnjenih 225, ali 
96 %. Starši ste odgovarjali na naslednja vprašanja: 1) 
Ali ste nasploh zadovoljni z delom OŠ Voličina? 2) Ali 
ste zadovoljni 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 lahko obkrožili eno iz-
med številk, ki je pomenila, da ste: 4 - zelo zadovoljni, 
3 - zadovolji, 2 - niste zadovoljni niti nezadovoljni, 1 
- ste nezadovoljni in 0 - ste zelo nezadovoljni.

Iz 1. tabele je razvidno, da ste starši v povprečju 
najmanj zadovoljni s kakovostjo OŠ Voličina v 9. b, saj 
je skupna ocena 2,84. Skoraj enako zadovoljni ste v 8. 
a, kjer je povprečna ocena 2,95 in v 4. b s povprečno 
oceno 2,98 ter v 6. a, kjer je povprečna ocena 2,99, 

vendar so te ocene skoraj 3, kar pomeni, da ste starši 
kljub temu zadovoljni s kakovostjo OŠ Voličina. Iz 2. 
tabele je razvidno, da povprečna ocena zadovoljstva 
po vzgojno-izobraževalnih obdobjih pada, saj je v I. 
triadi povprečna ocena 3,38, v II. triadi 3,11 in v III. 
triadi 3,02. Iz iste tabele je razvidno, da po triadah 
pada tudi število pohval, število kritik pa se poveču-
je. Iz 3. tabele je razvidno, da ste ocenili zadovoljstvo 
s kakovostjo OŠ Voličina v šolskem letu s povprečno 
oceno 3,17, medtem ko je bila lanska ocena 3,09 in 
v letu 2010 3,03. Povprečna ocena za leto 2012 je to-
rej 3,17, to pomeni, da ste starši nasploh z delom in s 
kakovostjo OŠ Voličina zadovoljni, oz. vas je precej 
tudi zelo zadovoljnih. Samo štirje starši ste s kakovo-
stjo OŠ Voličina nezadovoljni, saj ste v povprečju naše 
delo ocenili z vrednostjo manj kot 2,00. 

Eden izmed staršev je zapisal, da nima smisla pi-
sati oz. odgovarjati na ankete šole, ker se tako nič ne 
spremeni. Spoštovani starši, če bi bile stvari tako pre-
proste, da bi vsak vaš predlog oz. kritiko lahko upo-

Rezultati ankete o zadovoljstvu staršev s kakovostjo OŠ Voličina 2012

Tabela 1: Povprečne vrednosti pri posameznem vprašanju po razredih in število pohval, kritik ter predlogov
Razred 1 2 3 4 5 6 POV. POH. KRIT. PRED.

1. a 3,46 3,67 3,75 3,00 3,67 3,71 3,54 9,00 2,00 3,00
2. a 3,50 3,56 3,31 2,56 3,31 3,56 3,30 7,00 1,00 5,00
3. a 3,44 3,63 3,44 3,13 3,31 3,25 3,36 6,00 4,00 2,00
3. b 3,50 3,62 3,62 2,77 3,15 3,31 3,32 1,00 0,00 1,00
4. a 3,47 3,53 3,47 2,71 3,29 3,41 3,31 2,00 3,00 4,00
4. b 3,06 3,31 3,19 2,44 2,94 2,94 2,98 6,00 6,00 6,00
5. a 3,30 3,55 3,35 2,70 2,88 3,30 3,18 5,00 0,00 4,00
6. a 3,04 3,16 3,12 2,08 3,28 3,24 2,99 4,00 7,00 8,00
7. a 3,32 3,18 3,18 2,55 3,18 3,41 3,14 5,00 7,00 2,00
8. a 3,05 3,19 2,81 2,43 3,14 3,10 2,95 2,00 4,00 2,00
9. a 3,29 3,29 3,00 2,36 3,29 3,71 3,15 2,00 5,00 5,00
9. b 3,00 2,94 2,12 2,41 2,82 3,35 2,84 5,00 5,00 5,00

Tabela 2: Povprečne vrednosti pri posameznem vprašanju po triadah in število pohval, kritik ter predlogov
Triada 1 2 3 4 5 6 POV. POH. KRIT. PRED.

I. 3,47 3,62 3,53 2,86 3,36 3,46 3,38 23,00 7,00 11,00
II. 3,22 3,39 3,28 2,48 3,10 3,22 3,11 17,00 16,00 22,00
III. 3,16 3,15 2,78 2,44 3,11 3,39 3,02 14,00 21,00 14,00

Tabela 3: Povprečne vrednosti pri pos. vprašanju v zadnjih treh letih in število pohval, kritik ter predlogov
Leto 1 2 3 4 5 6 POV. POH. KRIT. PRED.
2012 3,29 3,39 3,20 2,59 3,19 3,36 3,17 54,00 44,00 47,00
2011 3,23 3,28 3,10 2,61 3,22 3,14 3,09 51,00 35,00 44,00
2010 3,08 3,19 3,19 2,53 3,04 3,17 3,03 53,00 72,00 53,00
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števali in zadevo spremenili na bolje, bi bilo »super«. 
Nasploh bi tudi v naši družbi bilo veliko bolj prijetno, 
saj bi na predlog kogarkoli vsi imeli precej višje plače, 
več prostih dni (dopustov), boljše ceste, vodovod do 
vsake hiše itd. 

Nekateri ste zapisali, da si zaslužijo popoldanske 
aktivnosti v OPB pohvalo. Prav tako ste zapisali, da je 
šola z okolico urejena in lepa. Pišete tudi, da ste zelo 
zadovoljni z delom OŠ Voličina. Aktivno preživljanje 
časa v popoldanskem varstvu, kot ste poimenovali 
OPB, se vam zdi dobra ideja. Zapisali ste, da so odzivi 
učiteljev oz. šole na težave hitri in učinkoviti. Pohvalili 
ste učiteljice, ki se trudijo za vaše otroke in jim snov 
razumljivo predstavijo. Zapisali ste, da so učiteljice 
prijazne, prav tako ste pohvalili šolsko organizacijo. 
V III. triadi ste zapisali, da je dosedanje sodelovanje z 
učitelji več kot pohvalno. Učitelji se trudijo delati do-
bro z vašimi otroki in jim pomagajo, če potrebujejo 
pomoč, iščejo dobro v otroku in ga spodbujajo na nje-
govi poti. Eden izmed staršev je pohvalil šolo, ker ima 
zelo pestro ponudbo interesnih dejavnosti. Zapisali 
ste, da je šola moderna in dobro tehnično opremlje-
na z razmeroma strogimi in dobrimi učitelji. Pohvale 
gredo vsem zaposlenim na OŠ Voličina, ste zapisali v 
anketi.

Med kritikami ste med drugim zapisali, da naj 
bi bila hrana bolj raznolika, saj menite, da je preveč 
umetne hrane. Prav tako ste zapisali, da je hrana slaba 
in da ni dovolj pijače. Pišete, da so za dejavnosti, ki 
se odvijajo v okviru podaljšanega bivanja, prepozno, 
mislili ste na tuji jezik in računalništvo. Zapisali ste, 
da je kakav voden, prav tako sprašujete, zakaj je šola v 
naravi obvezna. Zapisali ste, da so kosmiči pri malici 
presladki, in predlagate, da naj si jih otroci sladkajo 
po želji.

Strokovnjaki med drugim priporočajo, da bi ljudje 
nasploh uživali čim manj sladkano hrano, s čim manj 
maščobe, zato se na šoli trudimo, da bi napitki, ki jih 
ponuja šolska kuhinja, bili le malo sladkani. Ministr-
stvo je z uvedbo sofinanciranja šolske malice v višini 
0,50€ predpisalo, da se iz šol umaknejo vsi avtoma-
ti, ki so ponujali osvežilne napitke ter sladkarije. Na 
šoli ocenjujemo, da so okusi otrok zelo različni, da so 
otroci glede prehranjevalnih navad zelo raznoliki in 
da verjetno nikoli ne bomo kuhali oz. pripravljali ta-
kšne prehrane, da bi bili z njo vsi zadovoljni. Trditev, 
da je hrana zanič, pa je taka, ki zaboli in je neopra-
vičena. V četrtek, 22. 3. 2012, je bila za kosilo goveja 
juha, čufti v paradižnikovi omaki, pire krompir, me-
šano sadje in napitek. Tega dne sem tudi sam zaužil 
kosilo, ki ga pripravljamo v šolski kuhinji. S kosilom 
je bilo po moji oceni vse v redu. Istega dne je eden iz-
med učencev kuharici ob vrnitvi pladnja dejal, da pire 
krompir ni dober. V razgovoru s kuharicami mi je 
bilo povedano, da je bil pire krompir pripravljen tako, 
kot se pripravlja, torej z mlekom in s kislo smetano s 
pravega krompirja. Glede prehrane predlagam vsem 
tistim staršem, kjer vam otroci sporočajo, da hrana 

ni bila dobra, tako pri malici ali kosilu, da se oglasi-
te v šoli in ste prisotni pri vašem otroku v času uži-
vanja kosila oz. malice. Med že omenjenim številom 
vrnjenih anketnih vprašalnikov je 47 staršev ocenilo, 
da so s šolsko prehrano zelo zadovoljni (ocena 4), in 
12 staršev, ki so s šolsko prehrano zelo nezadovoljni 
(ocena 0). 

Šola bo v poletnih počitnicah namestila 2 nova pi-
tnika, in sicer enega na hodniku ob šolskih jedilnici, 
drugega pa v 1. nadstropju nasproti računalniške učil-
nice. Pitnika bosta ponujala otrokom dovolj filtrirane 
pitne vode iz vodovoda. Na ta način bodo otroci lahko 
zaužili dovolj tekočine, za katero trdite, da je dobivajo 
premalo pri malici oz. kosilu.

Nekateri starši prav tako predlagate, da bi učenci 
I. triade začeli s poukom ob 8.30 uri. Nato predlagate 
še premike odvozov šolskega avtobusa. Vsaka spre-
memba, ki jo predlagate, če bi jo uvedli, povzroči še 
druge spremembe. V primeru, da bi zamaknili zače-
tek pouka v I. triadi, bi se jutranje varstvo, ki je sedaj 
organizirano 6.00 – 8.00 premaknilo za pol ure, to po-
meni, da bi vsi zaposleni starši, ki potrebujejo jutranje 
varstvo od 6.00, lahko otroke v šoli oddali šele ob 6.30, 
menim, da bi že takoj ob začetku novega šolskega leta 
nastal problem v 1. razredu. Tudi predlogi za prema-
knitev šolskih odvozov za približno 10 minut kasneje 
takoj pomenijo, da zadnji šolski avtobus odpelje iz av-
tobusne postaje ob 15.20, to pa je pol ure po zaključku 
8. šolske ure, ki se po urniku konča ob 14.50. 

Med predlogi starši sporočate, da je prvotnega po-
mena za šolo čitanje – branje. Zapisali ste, da lepo pro-
site, da šola to omogoči vašim otrokom. Veliko staršev 
je v anketi zapisalo, da se šola in učitelji trudimo. Tudi 
mi v šoli se zavedamo, da je tekoče branje oz. branje z 
razumevanjem zelo pomembno za uspešnost otrok v 
šoli, zato vas na roditeljskih sestankih I. triade in tudi 
kasneje poskušamo povabiti, da bi s sodelovanjem bili 
pri tem še bolj uspešni. V zadnjem letih učenci skoraj 
100 % osvojijo Bralno značko v I. in II. triadi. Pri bra-
nju ste nam starši v veliko pomoč. Spoštovani starši, 
kljub raznim aktivnostim, kot so dnevnik branja v 4. 
razredu, bralni nahrbtnik in mnogi drugi, pričakuje-
mo od vas, da boste z vašim otrokom sedli in brali. Za 
začetek predlagamo 10 minut dnevno. Če boste dejav-
nost ponavljali vsaj 3 mesece, bo napredek otroka pri 
branju ogromen. V današnji šoli ni časa za utrjevanje 
branja, saj bi v razredu z 22 učenci eno šolsko uro vsak 
na glas bral le 2 minuti. Prepričan sem, da vam bodo 
razredniki in svetovalna služba na tem področju znali 
uspešno svetovati. 

Nekdo izmed staršev tudi sprašuje, zakaj je šola 
v naravi obvezna. Vsem staršem sporočam, da šola v 
naravi ni obvezna, vendar vas vsako leto na podlagi 
sklepa sveta zavoda in sveta staršev vprašamo, ali se 
naj učenci v naslednjem šolskem letu udeležijo šole v 
naravi, in sicer v 3. razredu plavalne, v 5. smučarske 
in v 7. ali 8. naravoslovne. Na vprašalnikih vam tudi 
zapišemo, da če se bo vsaj 80 % staršev odločilo, da 
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učenci posameznega razreda gredo v šolo v naravi, 
bomo šolo v naravi tudi organizirali, v nasprotnem 
primeru pač ne. V zadnjih letih se je vedno več kot 
80 % staršev odločilo, da gredo učenci v šolo v naravi, 
zato smo jo tudi organizirali.

Spet drugi starš sprašuje, kam natančno gre denar 
šolskega sklada. Šola vsako leto v zadnji številki šol-
skega glasila Šolarček objavi, za kaj je namenila denar 
iz šolskega sklada. Pred tem pa se na sestanku odbo-
ra šolskega sklada, ki ga sestavlja 7 članov, in sicer 4 
predstavniki staršev in 3 zaposleni, potrdi predlog po-
rabe že omenjenih sredstev. Vsi tisti, ki želite, lahko 
v elektronskih verzijah Šolarčka, ki so objavljeni na 
spletni strani šole in so izšli v mesecu juniju, za nazaj 
pogledate porabo sredstev šolskega sklada.

Prav tako je bilo v anketi, ki je bila podpisana, izra-
ženo, da naj bi se obravnavale samo podpisane ankete. 
V šoli ocenjujemo, da bi bilo v primeru, da so ankete 
podpisane, veliko manj vrnjenih anket, zato po vsej 
verjetnosti take spremembe v naslednjem šolskem 
letu v zvezi z anketo ne bomo uvedli. 

Starši predlagate tudi več interesnih dejavnosti 
s področja športa in interesno dejavnost pletenje in 
kvačkanje. V šolski publikaciji – Šolski utrip, ki ga 
starši prejmete na uvodnem roditeljskem sestanku, 
so na 26. strani napisane interesne dejavnosti, ki jih 
v šolskem letu 2011/12 ponujamo učencem, in si-
cer smo ponudili 36 različnih. Ocenjujem, da jih v 
primerjavi z drugimi šolami, ki imajo enako število 
učencev, ponujamo veliko, vseh želja pa zagotovo ne 
bomo mogli izpolniti. 

Eden izmed staršev je zapisal, da je informiranost 
staršev časovno neustrezna – prepozna za organiza-
cijo službe in ostalega življenja. S takšno trditvijo se 
žal ne moremo strinjati, saj starši na uvodnem rodi-
teljskem sestanku prejmete že omenjeni Šolski utrip, 
v katerem imate večino podatkov, in sicer datume in 
ure govorilnih ur na strani 49 in 50. Prav tako so na 
strani 49 napisani datumi in ure roditeljskih sestan-
kov, na strani 50 so zapisane tedenske govorilne ure 
v dopoldanskem času, na strani 52 so zapisani dne-
vi odprtih vrat, kjer vas vabimo, da lahko pridete k 
pouku in opazujete vašega otroka pri vzgojno-izobra-
ževalnem delu. Prav tako vsem staršem na strani 25 
sporočimo kraj in datum izvedbe šole v naravi. Seveda 
so isti podatki zapisani na spletni strani šole. Šolski 
utrip ima v sredini tudi koledar, kjer vas prav tako ob-
veščamo, kdaj so govorilne ure in roditeljski sestanki 
ter prireditve, ki jih organizira šola v popoldanskem 
času. Menimo, da je informiranost staršev s strani šole 
ustrezna in da si zadeve lahko organizirate tako, da 
se udeležite šolskih prireditev. Z raznimi vabili, ki jih 
učenci prinesejo domov ali jih dobite po pošti, vas že-
limo še posebej povabiti, da se prireditev udeležite.

Spoštovani starši, hvala, da se izpolnili anketo.
Ravnatelj

BINE IN LILI

BINE IN LILI GRESTA DANES PRVIČ V ŠOLO. 
OBISKOVALA BOSTA 1. A RAZRED. V ŠOLI SE BO-
STA UČILA ŠTEVILA OD 1 DO 10. IMELA BOSTA 
VELIKO SOŠOLCEV IN SOŠOLK. VSAK DAN SO 
V ŠOLI IMELI MALICO. PO MALICI SO SE MALO 
UČILI, POTEM STA MORALA LILI IN BINE ITI 
DOMOV. OBA STA BILA VESELA.

BLAŽ SEKOL, 1. A

Zima

Zima je zelo mrzla. Začne se decembra, konča pa 
februarja. Letos je sneg zapadel šele februarja. Zima 
je moj najljubši letni čas. Lahko se smučaš ali sankaš. 
Nekateri radi delajo snežene može, nekateri pa se rajši 
kepajo. Jaz sem na snegu dve do tri ure. Ceste morajo 
plužiti in posipati. Ogrejem se s toplim čajem. Težko 
mi je iti v hišo.

Alen Živko, 3. a

Moj dedek

Moj dedek živi na Ptuju. Ima sivo brado. Izgleda 
star, pa še nima šestdeset let. Hodi v službo. Tam opra-
vlja težko delo. Je varilec. Doma ga čaka babica. Vsak 
dan mu skuha dobro kosilo. Po kosilu počiva. Moja 
želja je, da bi se dedek obril. Obljubil mi je, da se bo za 
moj rojstni dan. Brez brade ga še nisem videla. Pravi-
jo, da izgleda kot mladenič.

Se že veselim rojstnega dne.
Žana Žabčič, 3. a

AKTUALNO / LIT. STRANI

Kaja Hubernik, 3. b
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Prebujanje pomladi

V kostume bomo se oblekli
in letni čas preoblekli.

Zimo bomo prečrtali 
in pomlad poklicali.

Zvončki bodo zacingljali
in druge rože poklicali.

Vse pomladanske rože bodo zacvetele
in na koncu pomladi ovenele.

Ines Tašner, 3. a

Kaj bi bilo, če bi vsem rožam na 
svetu zrasla krila

Nekega dne med počitnicami so rožam zrasla kri-
la. Začele so leteti po zraku. Takrat pa se je na nebu 
pojavil črni oblak. Začelo je deževati. Vse rože so po-
padale na tla. Od takrat ni niti ene rože več, ki bi lete-
la. In zdaj so spet prišli ptički, ki letajo po zraku.

Nik Mesarec, 3. b

Nekega popoldneva sem šla na travnik, da bi na-
trgala nekaj rožic za mamico. A nenadoma je priletel 
metulj, ki je posul nekaj prahu. Ne vem kakšnega, am-
pak bil je prah. V trenutku je vso cvetje dobilo krila 
in začelo leteti. Mislila sem, da sanjam, a bilo je re-
snično.

Kaja Hubernik, 3. b

Nekega spomladanskega jutra, ko so rože cvetele, 
se je zgodilo, da so ptice priletele in odletele. A z njimi 
tudi rože. Lara pa jih je med tem ravno nabirala. Sko-
raj jo je zbodla vrtnica. Prestrašena je pritekla k mami 
in rekla: ,,Vse rože letijo, šopka nimam več!'' Potem 
je mama hitela ven in … Rož ni več bilo. Le pikice v 
zraku so mirno letale. 

Iva Šuman, 3. b

Če bi rožam zrasla krila, bi bilo nebo pisanih barv. 
Rožice bi se spremenile v metuljčke. 

Jaka Spevan, 3. b 

Nekega nedeljskega dne so rožici zrasla krila. 
Kmalu sem opazila, da rože več ni na okenski polici. 
Pogledala sem skozi okno. Na mizi sem našla listek. 
Na njem je pisalo: Odhajam v deželo nenavadnih rož. 
Šla sem v cvetličarno in kupila novo rožo.

Saša Tkalec, 3. b

Amarilis

Ko sem bila pri babici Milki, sem na okenski poli-
ci zagledala prelepo rožo. Vprašala sem babico, kako 
se imenuje. Ta roža je amarilis, je odgovorila. Babico 
sem prosila, če mi eno podari. Podarila mi jo je. Ima 
velik cvet, ki je različnih barv, oranžne, rdeče ali roza. 
Meni je dala rdečega. Velik je približno en meter. Za-
livati ga moraš enkrat na teden. Je zelo lep.

Tajda Hamler, 3. a

Ustrahovanka za odrasle

Moja mami se najbolj boji,
ko gripa okoli straši.
Moj ati se najbolj boji,
da z ribolova vrnil prazen se bi.
Moj dedek se najbolj boji,
da Aljaž zjutraj v šolo zamudi.
Moja babi se najbolj boji,
ko tovornjak na cesti jo prehiti.

Odrasli se kar nečesa bojijo,
ko se zbudijo, tudi preden zaspijo.
Dajte skrbi raje na stran,
od tega postaneš bolan!
Treba se je več smejat',
smeh je največji zaklad!

Aljaž Hafner, 5. a

Dominik, Maša, Žiga, 5. a Tadej Kurnik, 9. a
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V vrtcu je tudi zima lepa

V vrtcu je prijetna zima tudi brez snega, saj se do-
gaja vedno kaj zanimivega. Končno pa smo vendarle 
dočakali sneg. Kar takoj smo si privoščili športni dan, 
saj je gibanje zelo pomembno. To vemo že tudi mi (sli-
ka 1).

Uživali smo tudi ob kiparjenju iz snega. V igralnici 
pa smo kiparili iz gline. O kiparjenju nam je veliko 
zanimivega povedal slikar g. Konrad Krajnc. Izdelali 
smo veliko zelo zanimivih kipov (slika 2).

Zimske dneve brez snega pa smo si popestrili tudi 
tako, da smo se spremenili v male slaščičarje. Spekli 
smo veliko sladkih, okusnih piškotov, pa tudi čudovi-
to medeno hišico. Medena hišica je tako lepa, da smo 
jo pustili kar za okras (slika 3).

Da ne bo kdo morda mislil, da smo mi samo slad-
kosnedi. Zelo dobro vemo, da so slaščice lahko le 
občasno za priboljšek. V vrtcu zelo dobro skrbimo 
za zdravje: dnevno si umivamo zobe, pa seveda tudi 
roke, radi jemo sadje in zelenjavo, pijemo veliko vode, 
telovadimo, zračimo in hodimo na sprehode. Pred-

vsem pa skrbimo, da ne pride do poškodb. Seznanili 
pa smo se tudi, kdo nam pomaga, če vendarle zbolimo 
ali se poškodujemo. Obiskal nas je prijazni reševalec 
g. Marko Škerbot. Povedal in pokazal nam je veliko 
zanimivega. Seveda je bilo najbolj zanimivo reševalno 
vozilo. Ali veste kako pokličete reševalce? Mi vemo, 
na številko 112 (slika 4).

Pri nas je bila tudi dipl. med. sestra ga. Darinka 
Breznik. Zbolel nam je namreč naš Dobrovoljček. 
Pregledala je njega, pa še nas je malo seznanila, kako 
moramo ravnati, da ne bomo zboleli (slika 5 in 6).

Zdaj si že krepimo zdravje na pomladnem soncu, 
ki tu in tam pokuka izza oblakov. Našli smo že prve 
pomladne cvetice: zvončke, norice, trobentice, mar-
jetice (slika 7). 

Kako so bile mamice vesele, ko smo jim za praznik 
podarili šopek rožic. Seveda pa smo mamice tudi po-
vabili v vrtec, da smo jim kaj zapeli, se z njimi igrali, 
plesali in jim kaj lepega povedali (slika 8). 

Ljuba si, moja si, zlata si vsa,
ostani zdrava moja mamica!

Otroci skupine Vrabčki z vzgojiteljicama

Slika 1: Veselje na našem zasneženem 
igrišču

Slika 2: Mali kiparji in njihove umetnije 
z g. Konradom Krajncom

Slika 3: Naj slaščičarji v vrtcu

Slika 4: Poglejte, kam položijo ponesre-
čenega

Slika 5: Dobrovoljček na pregledu

Slika 7:
Pomladne

rožice

Slika 8:
Ples z
mamicami

Slika 6: Dobrovoljček na pregledu
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Zimovanje otrok iz vrtca

V našem vrtcu se vsako leto odpravimo na zimo-
vanje oziroma na letovanje predšolskih otrok, ki so 
stari pet let. Otroci doživljajo prve radosti na snegu, 
krajše in daljše sprehode z vodiči, stik z naravo ter še 
veliko drugih doživetij. To je za nekatere otroke tudi 
prva daljša ločitev od staršev, zato se trudimo, da smo 
na to dobro pripravljeni in da imamo pester program 
ves čas zimovanja.

Naša ekipa na zimovanju.

Tudi to zimo smo jo popihali na Pohorje, in sicer v 
dom Planinka na Slivniškem Pohorju, kjer smo preži-
veli tri nepozabne dni. Kar 23 otrok iz skupine Sonč-
ki in Vrabčki, je 22. 2. 2012 prestopilo prag nove hiše 
in se naselilo v drugem in tretjem nadstropju doma 
Planinka. O, kaj bomo pa počeli tukaj? Najprej smo 
se namestili in izbrali postelje, si ogledali prostore in 
okolico ter se seznanili s pravili doma. Kosilo nam je 
tukaj teknilo veliko bolj kot doma.

Hitro, hitro, snežna strmina že čaka na sankanje. 
OOO, kako zabavno je sankanje s prijatelji.

Kako čudovito se je sankati.

Skupaj z učiteljem Danijem smo si izdelali raketo 
in preizkusili ali ta poleti. Po večerji pa nam je učitelj 
Dani pokazal nekaj zelo pomembnih zvezd, ki jih vi-
diš s prostim očesom na nebu ter planeta Jupiter in 
Venero, ki smo si jih lahko ogledali skozi teleskop. 

Naslednji dan nas je čakal daljši pohod z vodičem 
Dušanom, in sicer od doma Planinka (nadmorska vi-
šina 890 m) do Mariborske koče (nadmorska višina 
1090 m).

Naš planinski pohod.

Resnično utrujeni po zabavni vrnitvi skozi gozd, 
smo bili vsi potrebni kratkega počitka, saj je potem 
sledila gradnja hiške za škrate. Naše oči so kar zažarele 
od veselja, ko smo ugotovili, da so nam naši pravljični 
junaki škrati v zahvalo nastavili sladke bombone. Pra-
vijo, da imajo pohorski škrati še posebno radi prijazne 
otroke.

Na zimovanju v domu Planinka so bili tudi otroci 
iz Lovrenca na Pohorju. Da se bolje spoznamo in sku-
paj kaj zapojemo in zaplešemo, smo se dogovorili za 
»pižama party«.

Zabava s prijatelji iz Lovrenca.

Po pravljici, utrujeni dopustniki kmalu zaspijo, saj 
se bliža čas vrnitve domov. Toliko zanimivih stvari se 
je dogajalo in toliko vsega bi vam radi povedali. Bili 
smo pogumni, prijazni, samostojni in starši bodo po-
nosni na nas.

Ob vrnitvi domov je srečanje s starši čudovito, saj 
smo jih pogrešali in tako je prav, a lepi spomini otro-
kom ostanejo za vedno. 

Hvala za lepe spomine na zimovanje 2012 otro-
kom iz skupine Sončki in Vrabčki. 

Vzgojiteljice 



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

 

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

GSM: 041 515 537

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja

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

info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si

Tel.: 041/687-765
Tel.: 041/337-919 

Faks: 02/729-26-67

MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.

Jurovska cesta 7
2230 LENART



Sobotna šola – Panoramska fotografija

Izdajanje šolskega glasila Šolarček je ena izmed posebnosti šole v Voličini. Tudi zaradi vaših prispevkov, spoštovani sponzorji in starši donatorji, 
je OŠ Voličina drugačna. Lahko je lepa in urejena ter v poletnem času okrašena z rožami na okenskih policah. Vsem vam se iskreno zahvaljujem 
za darovana sredstva, saj kljub krizi ostajate sponzorji in donatorji. Tudi v tem šolskem letu 2011/12 se bomo trudili, da bodo dejavnosti v vrtcu in 
pouk v šoli potekali kvalitetno, v zadovoljstvo otrok in učencev ter vas staršev in tudi nas zaposlenih. S pomočjo novih učnih pripomočkov in knjig, 
ki jih kupujemo z zbranimi sredstvi, nam bo to zagotovo uspelo. Ravnatelj Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Karin Petko, Re-
beka Šnofl, Saška Kurnik, Špela Peserl, Jasmina Krajnc, Amadeja Brus, Zala Jug, Tina Goznik, Sara Vogrin, Sara Toplak, Nina Kocpek, Nina Kmetič, 
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, častni občani Občine Lenart, vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

GLOBUS d.o.o
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11

2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 250 1853, 02 629 6070

E-mail: globus@globus.si
Web: www.globus.si

NE SAMI, RAJE Z NAMI

* Poletne in zimske počitnice doma in v tujini * Priprava

* Izleti po Sloveniji * Potovanja po Evropi * Avtobusni prevozi po
se

bn
ih

 p
ro

gr
am

ov
 in

 o
rg

an
iz

ac
ij

a 
iz

le
to

v 
za

 s
ku

pi
ne

 *

Zavladaj s kul
najstniškim 
banènim 
paketom
SKUL.

paket 

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

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

e-mail: info@bernjak.si
Splet: www.bernjak.si

Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

Vrtnar d.o.o.
Branko in Valentina Golob
2254 Trnovka vas 38b

Tel.: 02 757 94 16
GSM: 041 507 035
Splet: http://vrtnardoo.si

Pomurska založba d.o.o.
Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota

http://www.pomurskazalozba.si
http://www.trgovina.pomurskazalozba.si

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

tel. 02 72 06 281
GSM: 041 643 144
www.gostilna29.si


