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dosegla 3. mesto v državi

V soboto, 9. 3. 2013, je v Velikih Laščah potekal zaključni turnir za naslov državnega prvaka v tekmova-
nju Futsal v kategoriji U-13. Ekipa KMN Slovenske gorice, za katero igra 11 učencev naše šole, je v polfinalu 
z rezultatom 2 : 3 izgubila od vrstnikov iz Dobrepolja. V tekmi za 3. mesto so naši učenci premagali vrstnike 
iz Litije z rezultatom 7 : 4. Vsem članom ekipe iskreno čestitam za dosežen uspeh (več na strani 6).
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Spoštovani starši in drugi bralci Šolarčka, po zim-
skih počitnicah smo vsem učencem razdelili ankete 
o zadovoljstvu staršev s kakovostjo OŠ Voličina. Od 
230 razdeljenih anketnih vprašalnikov smo jih dobili 
vrnjenih 217 ali 93 %. Starši ste tudi letos odgovarjali 
na enaka vprašanja kot v preteklih letih in to pred-
vsem z namenom, da lahko vaše ocene in odgovore 
primerjamo s preteklimi leti. Vprašali smo vas: 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 - zadovoljni, 2 - niste zadovoljni niti nezadovoljni, 
1 - ste nezadovoljni in 0 - ste zelo nezadovoljni.

Rezultati ankete o zadovoljstvu staršev s kakovostjo OŠ Voličina 2013

Tabela 1: Podatki za leto 2013 po VIO 
1 2 3 4 5 6 POV. POH. KRIT. PRED.

I. 3,40 3,55 3,43 2,92 3,34 3,42 3,34 26 12 10
II. 3,29 3,40 3,16 2,78 3,05 3,31 3,16 22 15 15
III. 3,16 3,06 2,89 2,57 3,26 3,31 3,04 12 12 12

Tabela 2: Podatki za leto 2013 skupni (za celotno šolo)
1 2 3 4 5 6 POV. POH. KRIT. PRED.

Skupaj 3,28 3,34 3,16 2,76 3,22 3,34 3,18 60 39 37
% 82,05 83,44 78,98 68,94 80,39 83,62 79,54

Tabela 3: Podatki za leto 2012 skupni (za celotno šolo) 
1 2 3 4 5 6 POV. POH. KRIT. PRED.

Skupaj 3,29 3,39 3,20 2,59 3,19 3,36 3,17 54 44 47
% 82,13 84,63 79,90 64,84 79,72 83,94 79,31

Iz tabele 1 je razvidno, kako ste straši pri posame-
znem vprašanju zadovoljni z delom OŠ Voličina po 
vzgojno-izobraževalnih obdobjih (VIO) oz. po tri-
adah. Iz tabele je razvidno, da povprečna ocena za-
dovoljstva po vzgojno-izobraževalnih obdobjih pada, 
razen pri 5. vprašanju, kjer smo vas spraševali o var-
nosti učencev. Starši od 4. do 6. razreda ste to podro-
čje ocenili najnižje. 

V tabeli 2 so prikazani povprečni podatki za celo-
tno šolo. Tabela 3 pa prikazuje rezultate ankete iz leta 
2012. Iz tabel je razvidno, da ste ocenili zadovoljstvo s 
kakovostjo OŠ Voličina v tem šolskem letu s povpreč-
no oceno 3,18, medtem ko je bila lanska ocena 3,17, 
v letu 2011 je bila 3,09, v letu 2010 pa 3,03. Povpreč-
na ocena za leto 2013 je torej 3,18, to pomeni, da ste 
starši nasploh z delom in s kakovostjo OŠ Voličina za-
dovoljni, oz. vas je precej tudi zelo zadovoljnih. Samo 
trije starši ste s kakovostjo OŠ Voličina nezadovoljni, 
saj ste od vseh 217 vrnjenih anket v povprečju naše 
delo pri vseh šestih vprašanjih ocenili z vrednostjo 
manj kot 2,00.

Kot je razvidno iz tabel, ste najmanj zadovoljni s 
šolsko prehrano, čeprav ste jo v povprečju ocenili za 
4,1 % boljše kot v lanskem šolskem letu. Na tem po-
dročju nam verjetno ne bo nikoli uspelo ugoditi vsem 
željam. Večkrat sem že zapisal, da v šoli, ki jo obiskuje 

230 učencev, ni možno preprečiti vsega nasilja (zba-
danj, potiskanj, tudi kakšnega ravsanja ali mogoče 
manjšega pretepa). Kaj vse se dogaja na poti v šolo 
in iz nje, na šolskem avtobusu, pa tudi na igrišču ter 
mogoče še kje, ni mogoče preprečiti, čeprav se v šoli 
in tudi vi doma zagotovo veliko pogovarjate o vzgoji 
oz. o tem, kar je primerno, sprejemljivo, dopustno in 
kar ne. Menim, da se učitelji šole ob vaših sporočilih, 
da je bilo kaj narobe, ustrezno odzovejo, se pogovorijo 
z učenci, da se stanje umiri oz. izboljša.

V nadaljevanju pa so zapisane vaše kritike, predlo-
gi in pohvale po vzgojno-izobraževalnih obdobjih, ki 
ste jih izrazili v anketah. V oklepajih so zapisane za-
poredne številke anket. Anketa je bila anonimna in je 
povratna informacija šoli in nam zaposlenim o delu, 
ki ga opravljamo. Prepričan sem, da boste sprejeli z 
razumevanjem dejstvo, da smo imena, ki ste jih nava-
jali, pri kritikah izbrisali. 

KRITIKE
I. triada: Učitelji delajo razlike med učenci - ne 

vsi. Povprečni in manj izstopajoči učenci se počutijo 
zapostavljene, ker učitelji posvečajo preveč pozorno-
sti nadarjenim in najslabšim (19). Slaba popoldanska 
malica, tesna garderoba za I. triado oz. neenakomer-
na porazdelitev razredov (25). Nimam kritik, četudi 
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bi se kakšna malenkost našla, jo pa pozitiven pristop 
učiteljev, ki se trudijo z našimi otroci, povsem izniči 
(27). Na splošno je kar v redu. Pri bivanju bi lahko 
bile nekatere učiteljice predmetne stopnje bolj strpne. 
Otroci so tukaj še majhni (50). Učenci višjih razredov 
imajo pouk ob 8.30 nižjih pa ob 8.00. Zakaj ne bi bilo 
obratno (58). Uporaba mobilnih telefonov tako pri 
učencih kot učiteljih OPB (59).

II. triada: Učenci nosijo za 4. razred pretežke 
torbe, pa preslaba prehrana (68). Lahko bi malo bolj 
poskrbeli za varnost otrok med odmori in pri podalj-
šanem bivanju. Dogajajo se pretepi, izsiljevanja, pa še 
kaj. Smo že imeli tak primer. Potem pa ni nihče nič 
kriv (71). Moti me edino to, da se otroci preveč tepe-
jo, kregajo in grdo govorijo (87). Ne vem, zakaj vsako 
leto izpolnjujemo anketo, če se pa nič ne spremeni?! 
Žalostno je to, da imajo učenci še zdaj, v tem času, 
katastrofalno hrano (malico - premali obroki) (104). 
Učitelji delajo razlike med učenci - ne vsi! Povprečni 
in manj izstopajoči učenci se počutijo zapostavljene, 
ker učitelji posvečajo preveč pozornosti nadarjenim 
in najslabšim (113). Več športnih interesnih dejavno-
sti (119). Menim, da se v šolo nosi preveč učbenikov, 
ker so šolske torbe velikokrat pretežke. Morali bi še 
narediti kakšno spremembo glede varnosti otrok med 
odmori (122). Učenci so brez nadzora med odmori 
(136). Učitelji (ne vsi) bi lahko bolj prisluhnili učen-
cem. Treba je dati besedo in tudi sprejeti jo je treba. 
Prisluhniti, tudi če so otroci, imajo kdaj prav. Pustite 
jim do besede (140). 

III. triada: Več pomoči pri matematiki, več ur do-
polnilnega pouka, vsak teden (157). Prenašanje slabe 
volje in nezadovoljstva na otroke, v konfliktih med 
učenci je potrebno pri odkrivanju in rešitvah prisluh-
niti vsem udeležencem in nato o nečem soditi (178). 
Premalo je kazni za tiste učence, ki ne ubogajo in so 
nasploh slab zgled ostalim, ki so pridni, saj v tem pri-
meru ti najbolj trpijo (193). Udeleženci nimajo mo-
žnosti udeležbe ekskurzij v tujini (195). 

PREDLOGI
I. triada: Več aktivnosti na svežem zraku, več gi-

banja, predvsem pri podaljšanem bivanju. Naj se koti-
ček za starše (obvestila) uredi na hodniku, da bo bolje 
viden in dostopen (3). Varnostnik (9). Dokončna ure-
ditev parkirišča (19). Želeli bi kakšen plesni tečaj, če 
bi bilo izvedljivo v šoli (24). Prosim za organizacijo 
dodatnih aktivnosti, ki vzpodbujajo logično razmi-
šljanje npr. šahovski krožek, spodbujanje poslušanja 
(25). Želim vam uspešno delo z našimi otroci in hvala 
vam za vaš trud in energijo, ki jo vlagate vanje (27). 
Predlagam, da šola ne prilagaja urnika cerkvi oz. ve-
rouku na škodo staršev (45). 

II. triada: Več v šolski kuhinji pripravljene hrane 
(69). Da bi bili datumi preizkusov znani vnaprej (zapi-
sani na listu ali na spletu) (74). Želimo, da delo opra-
vljate tako dobro kot doslej tudi v prihodnje. Hvala 
(77). Varnostnik na šoli (85). Več v šolski kuhinji pri-

pravljene hrane (100). Šolski radio (108). Mogoče bi 
lahko bila kakšna predavanja, kako pristopiti k otro-
ku pri učenju, čeprav nam učitelji znajo zelo dobro 
svetovati. Hvala jim za to (111). Dokončna ureditev 
parkirišča (113). Spremenili bi vozni red za avtobus, 
za postajališče Zelenko, saj otroci, ki hodijo na kosilo 
in imajo pouk do 12.50, ne dobijo avtobusa ob 13.00 
in morajo peš domov ali pa ga čakati do 15.00 (119). 
Interesne dejavnosti, dodali bi lahko kakšno kuhar-
sko interesno dejavnost, kjer bi se učenci naučili dela 
v kuhinji, tudi npr. mažoretni klub ali baletke, da bi 
bile tudi na tej šoli, saj si eni težko privoščimo voziti 
otroke v Lenart (120). Čim več hrane bi moralo biti 
ekološke in vsa pripravljena v šoli (130). Dobre uspe-
he, dobre ocene, manj nasilja ... (132). Nadzor učitelja 
med odmorom (136). Delati na obojestranski komu-
nikaciji (140). Dolžnosti učencev na prvo mesto, šele 
potem pravice (141)! 

III. triada: Izboljšati malico, pa če damo par cen-
tov zraven (154)! Boljša malica (161). Samo v razmi-
slek: »Lepa beseda, lepo mesto najde« (163). Učitelji 
se naj malo zamislijo, kako in na kakšen način bodo 
motivirali ter posredovali snov. Iskati samo neznanje 
in ne znanje je prava katastrofa (170)! Izboljšati odnos 
do otrok, ki zmorejo nekaj več, npr. status, nadarje-
nost ..., malo več spoštovanja do naših talentov. Otro-
ku prijazna šola, upoštevati da ima lahko otrok tudi 
slab dan (kot mi vsi) in si ne more nič, če mora takšen 
pred tablo, seveda izkoriščanje tega ne sme biti dovo-
ljeno, več pristnega in odkritega pogovora med učitelji 
in učenci tudi na področju stroke, projekti mali (mla-
di raziskovalec), neobvezna (obvezna) 1 raziskovalna 
naloga letno s področja, ki otroka še posebej zanima 
z namenom krepitve kreativnosti, sposobnosti, samo-
iniciative, odgovornosti (178). Bolj raznovrstno sadje 
(188)! Se bo kdaj na kakšni prireditvi pohvalilo, koliko 
denarja se je namenilo iz šolskega sklada za socialno 
ogrožene družine? Kako so lahko učenci z ocenami 2 
in 3 v tretjem nivoju (191)? Izvajanje ukrepov, ki bodo 
strožji za vse tiste, ki to zaslužijo (193). Vsakoletno 
sodelovanje s Comeniusom (195)! Za malico večkrat 
hamburgerje (200)! 

POHVALE
I. triada: Delo je organizirano in dobro (5). Kot 

starša sva zelo zadovoljna, kajti najina hči se počuti 
zelo dobro in je pridobila veliko znanja. Midva pa jo 
spodbujava in tako se veselimo vašega truda (7). Po-
sebne pohvale učiteljicam 1. razredov (9). Pohvalila bi 
go. Silvo Potočnik, njene metode dela in pristop do 
otrok. Predvsem cenim njen trud za diferenciacijo iz-
obraževalnega dela glede na sposobnosti in predzna-
nje otrok. Poleg tega otroke z izjemno osebnostjo uči 
samostojnosti, reda in odgovornosti. Za to se ji ob tej 
priliki iskreno zahvaljujem, saj vsakodnevno ustvarja 
pozitivne pogoje za osebno rast mojega otroka na iz-
obraževalnem in tudi osebnostnem nivoju. Prav tako 
pohvalim tudi druge učitelje, ki v 1. razredu izvajajo 
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dodatne dejavnosti ali imajo OPB, ker soustvarjajo 
prijetno klimo v šoli in zelo odgovorno skrbijo, da 
otroci pravilno razumejo in opravijo naloge, da se 
tudi igrajo itd. Pohvalim šolske kuharice, ker se tru-
dijo izbirati raznovrstno in zdravo prehrano. Žal mi je 
le, da je globalno sistem zastavljen tako, da se pogo-
sto nabavljajo ceneni izdelki, ki niso tako kakovostni 
(npr. ceneni jogurti, testenine, žita, sadje in zelenjava 
(10). Organizacija raznih dejavnosti (13). Hvala za 
skrb (14). Smo zelo zadovoljni (16)! Moram priznati, 
da je ni stvari, ki bi me motila. Učiteljice se prilagajajo 
posameznikom oz. upoštevajo individualnost otrok. 
Jutranji in popoldanski sprejem otroka je prijazen 
in prijeten. Otrok se ne pritožuje oz. zelo rada hodi 
v šolo. Še naprej tako (17)! Dobra organizacija (19). 
Rada bi pohvalila vse vaše zaposlene, saj delo opravlja-
te dobro. Moj otrok zelo rad hodi v šolo in zadovoljno 
iz šole, s samozavestjo in z dobrim znanjem (24). Or-
ganizacija podaljšanega bivanja, dodatne aktivnosti 
v okviru podaljšanega bivanja, sodelovanje z učitelji, 
informiranost (25). Strokovna izvedba pouka, otroci 
se mnogo naučijo, utrjujejo snov, se pogovarjajo. Zelo 
pomembno je, da radi hodijo v šolo. Pohvalila bi uči-
teljico Judito Bračko, saj poskuša najti za vsakega svo-
jega učenca primeren pristop. Hvala ji (27). Pohvalila 
bi nasplošno, kar se tiče učnega načrta, varnosti itd. 
Veseli me, da se otrok v šoli ogromno nauči, doma pa 
pridno vadimo. Tukaj je viden ogromen napredek, saj 
marsikdo ne more verjeti, kaj otroci znajo v primerja-
vi z ostalimi OŠ (28). Dobro deluje (29). Pohvaliti bi 
želela delo učiteljice pri pouku, ki je vselej dosledna 
in inovativna (34). Za učence je zelo lepo poskrbljeno 
glede učenja, varstva, prehrane, prevoza, nimam pri-
pomb (37). Pohvala ge. Regini Dobaja (48). Pohvala 
učiteljici Simoni Čuček, ki se trudi z učenci 3. razre-
da, zna jih motivirati ter naučiti (50). Učiteljica v 3. 
razredu se zelo trudi in vzpodbuja našega otroka pri 
delu (51). Pohvala za dejavnosti, ki jih otroci lahko 
opravljajo med varstvom (54). Pohvala, da se učitelji 
trudijo, da pomagajo učencem, ki jim gre učenje težje. 
Urejena okolica šole in čistoča šole (58). Šolarček je 
super, prireditve (59). Vse lahko izberete iz odgovo-
rov (zelo zadovoljen)(60). 

II. triada: Delo je dobro organizirano. Kar tako 
naprej (73)! Želim pohvaliti pedagoške delavce na 
šoli, še prav posebej pa želim pohvaliti učiteljico Si-
mono Čuček (77). Hvala za skrb (79)! Zelo zavzeta 
učiteljica 4. razreda (85). Sem zadovoljna z delom v 
šoli (86). Zelo vredu (87). Za učence je zelo lepo po-
skrbljeno glede učenja, varstva, prehrane, prevoza, 
nimam pripomb (88). Vse pohvale učitelju Branetu, 
Daniju in učiteljici Mojci (91)! Mislim, da je delo do-
bro in da so tudi otroci z delom zadovoljni (96). Lepo 
urejena šola, poskrbljeno za otroke (100). Dobro dela 
(101). Pohvala gospe Petri Caf, ker je otrokom v razre-
du druga mama in se predaja z vsem znanjem (102). 
Vse pohvale ravnatelju, učiteljem in pomočnikom 
OŠ (103). Pohvala za literarno-umetniški večer(108). 

Zelo smo zadovoljni z delom v OŠ Voličina. Moj otrok 
je zelo zadovoljen z izvajanjem pouka in mi je naro-
čil, da moram še posebej pohvaliti razredničarko Vo-
grinovo, učiteljico Petro Caf in knjižničarko. Tudi jaz 
kot starš sem zelo zadovoljna z delom na šoli Voličina 
(111). Pohvalim vas za izvedbo šole v naravi. Otroci 
so se naučili dobro smučati, tudi zvečer pred spanjem 
je bilo zelo dobro poskrbljeno za njih (112). Dobra or-
ganizacija (113). Menim, da zasluži pohvalo učiteljica 
g. Mojca za dobro organizacijo pouka, saj kljub ob-
sežnemu učnemu programu najde čas za doživljajske 
zgodbe ali kakšno drugo razvedrilo in tako ustvarijo 
prijetno vzdušje v razredu. Morda bi bilo dobro, če bi 
jo pri svojem delu posnemal še kdo, saj je včasih po-
trebno zelo malo, da nam je lepo. Tudi šola je lahko 
zanimiva, če nekdo znanje podaja na tak način (117). 
Pohvala gre čistilkam za urejene oz. čiste prostore in 
ravnatelju za urejenost šole in vrtca. Tudi nekaterim 
učiteljem za prijaznost in da si vzamejo dovolj časa za 
pogovor s starši. Pohvala gre tudi računovodkinji, ker 
si vedno vzame čas za prijazen pogovor in pomoč pri 
plačilih (120). Pohvale učiteljici, saj se trudi iz otrok 
potegniti najboljše (121). Zahvala, pohvala za skrb in 
trud učiteljev (132). Organizacija pouka in prostovolj-
nih dejavnosti je na čas v katerem živimo dokaj dobra, 
čeprav ne bomo mogli nikoli ustreči vsem, ki to šolo 
obiskujemo (142). 

III. triada: Dobra dela (146). Urejenost šole, do-
bro delo ravnatelja (153). Pohvala razredničarki Kse-
nji Trinko, da obvlada tako veliki razred – 28 učencev! 
Vsaka ji čast (154)! Pohvala za delo ge. Trinko (do-
sledno delo, prijazna), ge. Petri Cvikl (170). Pohvala 
vsem učiteljem in strokovnim delavcem, ki pomagajo 
pri odkrivanju, negovanju in nadgrajevanju otroko-
vih talentov in interesov (178). Delo je dobro in tudi 
zanimivo. Interesnih dejavnosti je toliko, da se najde 
skoraj za vsakega nekaj. Nikoli ne bo vse tako, kot si 
želijo določeni posamezniki (180). Do sedaj imam 
pozitivne izkušnje tako pri izvajanju DSP kot tudi pri 
ostalih predmetih. Z učitelji se da pogovorit v dobro 
otroka (181). Zelo zanimive dejavnosti za nadarjene 
učence (London, Jungle boy, umetniško-literarni ve-
čer ... (186). Prehrana se je izboljšala (188). Pohvale 
ge. Ekselenski, postala je prijaznejša in dostopnejša, 
celo v pogovor o učni temi se spusti z učenci. Pohva-
la učiteljici SLJ, ge. Božičev, dokaz strokovnosti in 
spoštovanju človekovih vrednot v odnosu do učen-
cev (191). Dobra organizacija posebnih dni (športni 
dnevi, kulturni in tehnični) (195). Pohvala učiteljici 
Jasmini Vojsk in Ireni Fišer (206). 

Spoštovani, ob branju ste si ustvarili svoj pogled 
na šolo in dogodke ter odnose v njej in okrog nje. 
Starši ste ocenjevali isto šolo, vendar vaši zapisi kažejo 
pestro paleto različnih videnj. Tudi umetniško delo 
vidijo vsake oči po svoje in prav je tako. 

Vsem staršem se iskreno zahvaljujem za izpolnje-
ne ankete, zapisane kritike, predloge in pohvale.

Ravnatelj
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Nakup likovnih potrebščin 

Sredi marca smo vse starše povprašali, kaj menite 
o tem, da bi šola nabavljala ves material za likovno 
vzgojo, saj je Svet staršev na sestanku, 27. 9. 2012, na-
ložil šoli, da pridobi cene za vse likovne potrebščine, 
ki jih otroci potrebujejo pri pouku LVZ v posame-
znem razredu. Na 6. sestanku sveta staršev, ki je bil v 
torek, 26. 2. 2013, je šola seznanila člane sveta staršev 
s cenami učnih potrebščin za vsak razred. Glede na 
ponudbo podjetja DZS starši v povprečju namenite za 
učne pripomočke pri likovni vzgoji od 1. do 9. razre-
da po 31,45€ v posameznem šolskem letu. To pomeni, 
da starši v 9 letih skupaj namenite za potrebščine pri 
LVZ nekaj več kot 283,00€, če kupite vse potrebšči-
ne za vsak razred na novo. Svet staršev je izoblikoval 
sklep, da se na roditeljskih sestankih, ki bodo v apri-
lu 2013, starši odločite, ali bi v prihodnjih letih šola 
kupila ves potreben material za LVZ (risalne palete, 
vodenke, vodene barvice, tempera barvice, plastelin, 
dasmaso, čopiče, oglje, glino, linolej, voščenke itd.) 
in da starši plačate ustrezen znesek šoli. Na osnovi 
prejete ponudbe ocenjujemo, da bi šola lahko za vse 
učence nabavila potrebni material za likovno vzgojo. 
Z večjim skupnim naročilom bi zagotovo dosegli niž-
jo ceno. Na predlog šole se je svet staršev strinjal, da 
bi bilo o zadevi primerno premisliti, saj bi šola dose-
gla v povprečju na učenca ceno okrog 24,00€. Če se 
bo s predlogom strinjalo 80 % staršev, bo svet staršev 
skupaj s šolo oblikoval podrobna pravila o nabavi li-
kovnih pripomočkov. Letni prispevek v višini 24,00€ 
bi lahko starši poravnali tudi v 2 obrokih po 12,00€ na 
položnici za prehrano v septembru in januarju.

V spodnji tabeli so rezultati vašega strinjanja oz. 
ne strinjanja s predlogom.

Razred Se
strinjajo

Se ne
strinjajo Vrnjeno Ni

vrnjeno

1. a 11 4 15 0
1. b 12 3 15 0
2. a 17 6 23 1
3. a 11 4 15 1
4. a 14 2 16 0
4. b 4 8 12 0
5. a 14 3 17 0
5. b 10 6 16 0
6. a 10 7 17 4
7. a 22 6 28 0
8. a 15 9 24 0

140 58 198 6

Skupaj ste starši vrnili 198 izpolnjenih obrazcev, 
od tega se s predlogom, da bi šola kupovala vse po-
trebno za LVZ, strinja 140 staršev ali 70,71 %, ne stri-

nja pa se 58 staršev ali 29,29 %. Pridobljeni podatki v 
tabeli bodo podlaga za glasovanje na razrednem rodi-
teljskem sestanku, ki bo v torek, 16. 4. 2013. Odloči-
tev, ali bo šola kupovala material za LVZ ali ne, je vaša, 
spoštovani starši, sprejeli jo boste na že omenjenem 
roditeljskem sestanku.

Ravnatelj

... nadaljevanje iz naslovnice
Posebej še zato, ker ste bili najmanj eno leto mlajši 

od svojih vrstnikov in boste v takšni sestavi lahko v 
istem tekmovanju nastopali tudi v naslednji sezoni. 
Na tekmovanju sta se odlično izkazala vratarja Miha 
Dobaja in Marko Bračko. Miha je bil izbran za naj-
boljšega vratarja na turnirju. Čestitam! Za ekipo so 
odlično igrali še naslednji učenci: Luka Horvat, Aljaž 
Ruis, Rok Sužnik, Matic Goznik, Žan Žagavec Šprajc, 
Žan Rebernik, Aljaž Goznik, Matic Matija Horvat in 
Nik Kostanjevec. Vsem učencem za dosežen uspeh, 
3. mesto v državi, iskreno čestitam, prav tako pa tudi 
trenerju ekipe Dejanu Krambergerju in njegovim po-
močnikom.

Ravnatelj

Kulturni dan v Hermanovem
brlogu

V sredo, 13. 2. 2013, smo se učenci in učiteljice 1., 
2. in 3. razreda odpravili v Celje. Ogledali smo si mu-
zej Hermanov brlog. Ob 8. uri smo odšli na avtobusno 
postajo. Malo smo počakali in avtobus se je pripeljal. 
V enem avtobusu smo bili učenci 2. in 3. razreda, v 
drugem avtobusu pa učenci 1. a in b razreda. Na av-
tobusu smo se igrali vislice, ugani kaj je to in kdo bolj 
dolgo zdrži brez zraka. Do Celja smo se vozili eno 
uro. Ko smo prišli v Celje, je bila ura devet. Izstopili 
smo iz avtobusa, do muzeja smo odšli peš. Vstopili 
smo v muzej, sedli smo k mizam in pomalicali. Ko 
smo se najedli, nas je kustosinja Katja peljala v sobo, 
kjer je bila razstavljena maketa mesta Celje. Vprašala 
nas je, kdo so obrtniki. Povedali smo ji, da so obrtniki 
čevljar, frizer, slikar ... Ko smo končali s pogovorom, 
smo odšli v časovni stroj. Najprej smo šli v leto 1900, 
kjer smo si ogledali, kaj so ljudje nosili nekoč obleče-

AKTUALNO
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no, kakšne zvezke so imeli, s čim so pisali in kakšna 
so bila računala. Odšli smo na bojni vagon, kjer je bila 
prikazana vojna. Tam je bila razstava oblačil, ki so jih 
nosili, ko je bila vojna. Odšli smo po stopnicah nav-
zgor. Zgoraj smo si ogledali stare ure, frizerski salon, 
šiviljske stroje in staro kolo. Potem smo se odpravili 
iz časovnega stroja nazaj v leto 2013. Pred vrati druge 
sobe smo počakali, da je iz sobe prišel 1. razred. Zdaj 
smo se v to sobo odpravili mi. Tam nas je pričakala 
kustosinja Barbara. Sedli smo na klopi in prisluhnili. 
Kustosinja Barbara nam je povedala, kako praznujejo 
rojstne dneve drugod po svetu. Videli smo tudi torto 
velikanko, ki jo je dobil lisjak Herman za 18. rojstni 
dan. Skozi torto je bil velik tunel. Šli smo skozi tunel, 
lahko smo povohali različne vonjave, ki jih je imela 
torta. Ko smo prišli skozi torto, smo si ogledali, kako 
so se fantje in dekleta nekoč fotografirali. V naslednji 
sobi smo si ogledali japonske igrače. Na koncu smo se 
lahko še igrali za banko. Vsak si je izdelal svojo knji-
žico in pobarval pobarvanko. Prišel je čas za odhod, 
odšli smo do avtobusa in se odpeljali domov. Preživeli 
smo lep dan in se naučili veliko novega.

Klara Matjašič, 3. a

Literarno-umetniški večer
»V harmoniji umetnosti«

V okviru razširjenega programa za nadarjene 
učence, so v torek, 5. marca 2013, v prostorih Osnov-
ne šole Voličina pripravili 1. literarno-umetniški ve-
čer učencev OŠ Voličina. V zelo zanimivem programu 
so se učenci predstavili na različnih področjih. Na za-
četku večera se je s pesmijo Ivana Minattija »Nekoga 
moraš imeti rad«, predstavila učenka 5. a, Katarina 
Leš. V nadaljevanju je prebrala še svoj spis in zaigra-
la na violino. Jure Recek iz 8. a je ob igranju kitare 
zapel dve pesmi. Larissa Vogrin in Dominik Petko, 
šestošolca, sta brala svoja poustvarjanja in zaigrala na 
klavir. Tina Pliberšek iz 5. a je popestrila večer z ba-
letno točko ter izdelala lično vabilo. Ob literarnem in 
plesnem ustvarjanju so učenci izdelovali tudi različne 
izdelke, Miha Dobaja iz 7. a je izdelal vazo iz gline, 
Aljaž Rošakar iz 8. a je narisal risbo, Tit Šuman iz 

6. a pa karikature. V osrednjem delu sta se predstavili 
učenki 8. a, Zala Jug in Tina Goznik, ki sta prepletali 
svoje misli o Povodnem možu. Predstavili sta se tudi 
v angleškem jeziku, Tina s pesmijo My brother, Zala 
pa s predstavitvijo pisatelja Toneta Partljiča in njegove 
knjige Deklica in general. Dogajanje je z verzi Toneta 
Pavčka povezoval učence 5. a , Marko Bračko, ki je ob 
koncu večera intervjuval nekaj obiskovalcev. Osmo-
šolec, Domen Leš, je celoten umetniško literarni ve-
čer tudi tehnično podkrepil, tako da je naredil nekaj 
fotografij in vse skupaj posnel. Obiskovalci so bilo 
pogoščeni s čajem in piškoti, kar je vplivalo na še bolj 
prijetno vzdušje večera. Posnetek literarno-umetni-
škega večera si lahko v celoti ogledate preko povezave 
na spletni strani OŠ Voličina.

Marko Bračko, 5. a

Občinski parlament

V sredo, 27. 2. 2013, je v centru Slovenskih goric 
potekal občinski otroški parlament. Našo šolo smo 
zastopali: Tadeja Bašl, Sara Vogrin in Domen Leš z 
mentorico Petro Šuman. Najprej smo po skupinah 
poročali delo skozi celo leto, nato smo naredili akcij-
ski načrt ter imeli malico. Po malici so nas obiskali vsi 
ravnatelji šol, ki so sodelovale na parlamentu, poleg 
njih so se nam tudi pridružili policist, župani in so-
cialna delavka. Potekla je debata na temo odraščanje, 
določili smo sklepe in 3 predstavnike, ki se bodo ude-
ležili regijskega in nacionalnega otroškega parlamen-
ta.

Sara Vogrin, 8. a
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ZAKAJ JE MOJA MAMA NAJBOLJ-
ŠA MAMA NA SVETU?

KER MI POMAGA, KO POTREBUJEM POMOČ 
IN KER ME IMA RADA.

NEJA LAŠIČ, 1. B 

KER MI VČASIH POMAGA PRI DOMAČI NA-
LOGI, ME CARTA IN SKUHA NAJBOLJŠO JUHO.

ŽIGA ŠEŠERKO, 1. B

KER SE PRI NJEJ ZELO RAD CARTAM. NIKOLI 
JE NE IZPUSTIM IZ ROK.

AMBROŽ RUKAV, 1. B

KER ME NIKOLI NE PUSTI NA CEDILU. Z NJO 
SE RAD CARTAM, KER JE ZELO MEHKA.

MIHAEL ŠNOFL, 1. B

KER MI JE KUPILA PLIŠASTO MUCO, KI SEM 
SI JO ŽELELA.

VANESA SMODIŠ, 1. B

KER SE PRI NJEJ RAD CARTAM.
NIKLAS POLIČ, 1. B

KER SE MED POČITNICAMIO VEDNO Z 
MANO IGRA. RADA JO CARTAM IN POLJU-
BLJAM.

KLARA PETEK, 1. B

KER SPEČE NAJBOLJŠE MAFINE. 
TIJANA GYÖRKÖŠ, 1. B

KER JO IMAM RAD IN ONA MENE.
JEAN MICHEL PETRIK, 1. B

KER MI NAREDI ZELO DOBER KRUH.
MATIC MASTINŠEK, 1. B

KER MI POMAGA PRI DOMAČI NALOGI IN 
KER SE LAHKO PRI NJEJ CARTAM.

PATRICIJA SLANIČ, 1. B 

KER ZNA SPEČI NAJBOLJŠE KOLAČKE.
GAJA HOMEC, 1. B

Mama

Brez mam bi na svetu bilo dolgočasno,
le kaj bi dobilo moje telo lačno?

Če moja mama bi se odselila,
uboga jaz bi posodo pomila.

Moja mama me nauči vsega,
mimogrede, mojo mamo znanje presega.

Moja mama se vedno zame postavi,
ona res morala bi živeti v slavi.

Sergeja Hameršak, 4. b Jasmina Krajnc, 9. a
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Ko mi mama zvečer poljubček poda,
skotalim se v vrečo sna.

Mamin objem je kot cunami,
tudi jaz bom to podala mami.

Mama me nikoli ne vleče za nos,
pri torti mi vedno da največji kos.

Pri moji mami prijazni,
ne dobivam toliko kazni.

Mama je pač take sorte,
ki peče najboljše torte.

Za mene je mamin vzdevek »Mimi«,
saj mi nikoli ne reče: »Izgini!«

Moja mama lepo šiva,
všeč mi je, ko reče: »Pridna, Iva.«

Priznam, svojo mamo rada imam!

Dam vam življenjski nasvet,
imejte mame radi,
brez njih ne bi prišli na svet.

Iva Šuman, 4. b

Mama

Brez mam bi na svetu težko bilo, 
saj moje srce v temo bi šlo.

Moja mama je res kakor zarja, 
ki vedno se smehlja in rada me ima.

Moja mama rada bere, riše in z mano se uči, 
saj takrat dolgčas res nikoli ni.

Ona pleše in zabava se rada; ona res pogumna je, 
saj vedno postavi se zase in zame.

Kaja Hubernik, 4. b

Sonce

Sonce na nebu žari,
s svojimi žarki nas razveseli.
In ko se stemni,
sonce za gore zbeži,
jaz pa se v posteljo odpravim
in se na nov sončni dan pripravim.

Žiga Pulko, 2. a

Sonce 

Sonček zjutraj me zbudi,
ko posije v sobo mi.
Čez dan me greje,
ko zunaj se igram.
Zvečer pa se skrije,
a jaz ga rada imam.

Maša Čuček, 2. a

Ti naš sonček zlat 

Ti sonček zlat, 
ki prineseš nam toplo pomlad,
zato vsak ima te rad.
S svojimi žarki nas pogreješ
in z neba se nam lepo smeješ.
Sedaj tudi rožice bodo vesele
in bodo od sreče zacvetele,
ker bodo tebe imele.

Daša Capl, 2. a

Pesem o soncu 

Sonce nas zjutraj zbudi, ker v šolo se nam mudi.
Čez dan nas greje, da se nam srce smeje.
Ko pa zvečer zahaja, nam veselja še ostaja.
Radi sonček imamo, zato ga ne damo!

Hera Masten Agapito, 2. a

LITERARNE STRANI

Miha Dobaja, 7. a Tina Pliberšek, 5. a
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Najboljši mami na celem planetu
darilo prinašam v zlatem paketu ...

V začetku meseca marca nas je lepo vreme zvabi-
lo na Štralek, kjer smo nabrali prve znanilce pomladi, 
zvončke. Naše aktivnosti smo popestrili s prvim spo-
mladanskim tekom (slika 1). 

Še istega dne nas je Simona povabila, naj si pri-
demo pogledat snežaka, ki še vedno ponosno stoji, 
čeprav ga tu in tam pobožajo sončni žarki. Radovedni 
se odpravimo k Simoni in kaj smo videli? V senci za 
cerkvijo še ves ponosen stoji snežak »korenjak« in se 
nam ponosno smeji (slika 2).

Našo igralnico smo si okrasili in v njo pričarali po-
mlad. S spomladanskimi cvetlicami, ki smo jih sami 
izdelali, smo razveselili starše, ki so nas obiskali v naši 
igralnici. Veseli so bili tudi naših pesmic, ki smo jih 
zapeli in deklamirali (slika 3).

Po našem nastopu nas je obiskala knjižničarka 
Mici, ki jo mi prav dobro poznamo, saj nas obišče 
vsako sredo, da nam pripoveduje pravljice, poslu-
ša naša odlična pripovedovanja prebranih knjig ter 

nam izposoja knjige. Naše srečanje s starši je oboga-
tila s pripovedovanjem pravljice o medvedku, ki je bil 
malo trmast in zelo izbirčen pri hrani. Kako je dru-
žina Medvedovih premagala to težavo, boste zvedeli, 
če boste v roke vzeli knjigo Zakaj medvedki prespijo 
zimo (slika 4).

Mi smo pa vzeli pot pod noge in ponosno zakora-
kali po modni pisti ter se predstavili v vlogi manekenk 
in manekenov. Z nastopom ter našo kolekcijo smo 
navdušili občinstvo (slika 5).

Poskrbeli smo, da so bili tudi starši aktivni in smo 
jih povabili, da so se z nami igrali igro osliček, kdo te 
jaha. Nam je bilo neizmerno lepo in smo uživali. Kaj 
pa vi, dragi naši starši?

Ob odhodu domov smo povabili starše, da so si v 
šoli ogledali naše likovne izdelke, ki smo jih ustvar-
jali in razstavili skupaj z Branetom, učiteljem likovne 
vzgoje (slika 6).

... v njem je ljubezen in srčna zahvala,
zato ker je moja mama postala.

Vaše Lunice

NAŠI NAJMLAJŠI

Slika 1 Slika 3Slika 2

Slika 4 Slika 6Slika 5



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

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

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
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info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si
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MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.

Jurovska cesta 7
2230 LENART

Trg osvoboditve 7
2230 Lenart v Slovenskih goricah

Tel.: 02/729-13-48, faks: 02/720-73-52
http://www.lenart.si

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
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Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

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



Renesansa

Osebe ki so zaznamovale renesaso:
Dante Alighieri ✴
 Giovanni Boccaccio ✴
 Michelangelo Buonarotti ✴
 Nikolaj Kopernik ✴
 Raffaello Santi ✴
 Leonardo da Vinci ✴
 Michel de Montaigne ✴
 Christine de Pizan ✴
 Niccolo Machiavelli ✴
 Nikolaj Kuzanski ✴
 Francesco Petrarca ✴
William Shakespeare ✴

Renesansa v francoščini pomeni ponovno rojstvo 
in je bilo pomembno kulturno gibanje v evropski 
zgodovini. Označuje prehod med koncem srednjega 
in začetkom novega veka. Njen začetek pa povezu-
jejo z deli Francesca Petrarce in Danteja Alighierija. 
Ocenjujejo, da se je začela v 14. stoletju v Firencah od 
koder pa se je razširila v Francijo. V 16. stoletju pa naj 
bi se postopoma razširila tudi po Severni Evropi, kjer 
je povzročila protestantsko vero.

Renesančna književnost poudarja človekov ra-
zum, značilno pa je tudi občudovanje narave in uži-
vanje v čutnosti.

Nina Kocpek, 7. a
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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 2012/13 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: Jasmina Krajnc, Tadeja 
Bašl, Sara Vogrin, Sara Toplak, Nina Kocpek, Nina Kmetič, Dominik 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 (Alojz Peserl, dr. Elizabeta Muršak, msgr. dr. Franc 
Kramberger, mariborski nadškof in Bogdan Šavli), vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

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

Dejan PUHNER s.p.

Pot v Dobravo 22, 2235 SV. TROJICA
GSM: 031 365 560

PE TA LEZE
Kraigherjeva ul. 4
2230 Lenart

lesnik-zemljic@leze.si 
www.leze.si
INFO: 02 720 55 48


