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Bili smo v Londonu

Od 11. 6. do 14. 6. 2013 je osem učencev 8. a razreda obiskalo London. Ogledali smo si glavne znamenitosti in turistične točke. V Londonu sta vzdušje in življenjski ritem drugačna od življenja, ki ga imamo
v Sloveniji, zato je bilo v Londonu še toliko bolj zanimivo. To je bila izkušnja, ki nam bo za zmeraj ostala v
spominu (več o potovanju v London v septembrskem Šolarčku).
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AKTUALNO
Šolsko leto 2012/13 je bilo precej
uspešno
Na začetku šolskega leta 2012/13 je šolo začelo
obiskovati 230 učencev v 12 oddelkih, ker se med šolskim letom ni nihče prešolal, ima šola ob zaključku
šolskega leta enako število učencev.
Vrtec pri OŠ Voličina je septembra 2012 začelo obiskovati 78 otrok v 5 skupinah. Po jesenskih,
»krompirjevih« počitnicah smo zaradi manjšega števila otrok v vrtcu opravili reorganizacijo tako, da je
od takrat naprej skupino Vrabčki obiskovalo samo 10
otrok drugega starostnega obdobja. V juniju 2013 vrtec obiskuje 79 otrok.
Delo v šolskem letu je potekalo po LDN šole in
vrtca. Načrtovane dneve dejavnosti smo realizirali,
prav tako pa tudi dejavnosti v vrtcu. Vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu in šoli je potekalo umirjeno
in brez problemov. OŠ Voličina je bila tudi v tem šolskem letu študijsko središče ZRSŠ OE Maribor za podaljšano bivanje, I. in II. VIO. Sklicani so bili sestanki
študijskih skupin, ki jih vodijo naši učitelji, Brane Lazič (PB), Regina Dobaja (I. VIO) in Mojca Vogrin Pivljakovič (II. VIO). Kot že nekaj let je šola sodelovala
v tekmovanju ŠKL. Za pomoč pri igranju v ŠKL – mali
nogomet, se iskreno zahvaljujem trenerjema Zoranu
Ahmetoviču in Dejanu Krambergerju ter mentorjema
Petri Cvikl Marušič in Branetu Laziču.
Po LDN smo realizirali govorilne ure in izpeljali
roditeljske sestanke.
V tednu otroka smo organizirali teden vseživljenjskega učenja, kjer so bili učenci I., II. in III. VIO razdeljeni v skupine medgeneracijsko.
Šola je tudi v tem šolskem letu izdala 10 novih številk šolskega glasila Šolarček.
V šolskem letu 2012/13 so učenci šole zbrali 7100
kg odpadnega papirja, ki ga je prevzelo podjetje Papir
servis d. o. o.
OŠ Voličina je bilo v torek, 28. 5. 2013, podeljeno
priznanje Zlata metla. Štajerska turistična zveza jo je
podelila za urejenost šole in njene okolice na skupščini, ki je bila na Polenšaku in se je je udeležil tudi
predsednik Turistične zveze Slovenije g. Peter Misja.
Šola je izpeljala načrtovana tekmovanja iz znanja
ter omogočila učencem, ki so se na teh tekmovanjih
izkazali, da so se udeležili medobčinskih, regijskih ali
državnih tekmovanj.
Med šolskimi tekmovanji izpostavljam najbolj
množični. Od 230 učencev je Bralno značko osvojilo
189 učencev ali 82,2 % vseh. Na prireditvi ob zaključku Bralne značke je učence obiskal Andrej Rozman
Roza in vsem bralcem iskreno čestital za prebrane
knjige. Osmim učencem 9. razreda, ki so hkrati tudi
zlati bralci, saj so Bralno značko osvojili v vseh letih
šolanja, je podelil priznanja in sicer: Tadeji Bašl, Klementini Breznik, Jasmini Krajnc, Ines Korošec, Karli-
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ju Orniku, Katji Pavlas, Mihi Šilerju in Blažu Turku.
Šolskega tekmovanja iz znanja matematike se je udeležilo 167 učencev ali 72,6 %.
V nadaljevanju so navedeni učenci, ki so osvojili
srebrna priznanja na tekmovanjih iz znanja ter njihovi mentorji.
Na regijskem tekmovanju iz znanja slovenskega
jezika za Cankarjevo priznanje je Zala Jug osvojila
srebrno priznanje. Mentorici Vesni Božićev in Zali za
dosežen uspeh iskreno čestitam.
Državno tekmovanje iz Vesele šole je v sredo, 17.
4. 2013, gostila naša šola. Udeležili so se ga Larissa
Vogrin, Dominik Petko in Tina Goznik. Vsi trije
učenci šole so osvojili srebrna priznanja. Larissi, Dominiku in Tini ter mentorici Alanki Knuplež iskreno
čestitam za dosežen uspeh. Mentorici Alanki Knuplež
pa se tudi zahvaljujem, ker je prevzela organizacijo
državnega tekmovanja.
Domen Leš je na področnem tekmovanju iz znanja fizike za Stefanovo priznanje osvojil srebrno priznanje. Domnu in mentorju Davorinu Žižku iskreno
čestitam za dosežen uspeh.
Zelo uspešni sta bili tudi Zala Jug in Tina Goznik,
saj sta na področnem tekmovanju iz znanja matematike osvojili srebrno Vegovo priznanje. Zali in Tini
ter mentorici Petri Šuman za dosežen uspeh iskreno
čestitam.
Še posebej smo ponosni na učence, ki so pod
mentorstvom učiteljev šole na nivoju države dosegli
odmevne rezultate.
Jure Recek in Jasmina Krajnc sta v okviru Šolskega
plesnega festivala na državnem tekmovanju v kategoriji plesnih parov v znanju latinskoameriških plesov
osvojila 2. mesto (mentorica Petra Cvikl Marušič).
Prav tako sta Jure Recek in Jasmina Kajnc v okviru
Šolskega plesnega festivala na državnem tekmovanju
v kategoriji plesnih parov, vendar v znanju standardnih plesov, osvojila 3. mesto (mentorica Petra Cvikl
Marušič). Juretu, Jasmini in mentorici za uspešne nastope iskreno čestitam.
V sredo, 5. junija 2013, je Koper gostil finale posamičnega prvenstva OŠ v atletiki. Rok Sužnik je v
teku na 60 metrov med mlajšimi učenci dosegel odličen rezultat 8.14. Za uvrstitev v finale bi moral teči le
stotinko hitreje. Roku za osvojeno odlično 10. mesto
v državi iskreno čestitam, čestitke in zahvala za dosežen uspeh pa so namenjene tudi mentorici Petri Cvikl
Marušič.
Prav ponosni pa smo tudi na učence naše šole,
ki trenirajo in tekmujejo za razne klube in dosegajo
odlične rezultate.
Večina učencev šole, ki se ukvarja z igranjem malega nogometa, je članov KMN Slovenske gorice. Za
naslov državnega prvaka v tekmovanju Futsal U-13 je
bil organiziran zaključni turnir v Velikih Laščah in sicer v soboto, 9. 3. 2013. Ekipa KMN Slovenske gorice,
za katero igra 11 učencev naše šole, je osvojila odlič-
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no 3. mesto. Vsem članom ekipe iskreno čestitamo
za dosežen uspeh. Posebej še zato, ker so bili najmanj
eno leto mlajši od svojih vrstnikov in bodo 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
izbral za najboljšega vratarja na turnirju. Čestitamo!
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.
V Ledeni dvorani Zalog je 11. maja 2013 potekalo državno prvenstvo v meču, floretu in sablji. Naša
učenka, Katarina Leš, članica Sabljaškega kluba Branik je med deklicami C osvojila naslov državne prvakinje v meču. Čestitamo!
V soboto, 11. 5. 2013, je v Novem mestu potekalo plesno državno prvenstvo. Učenka naše šole, Iva
Šuman, je v kategoriji Hip hop pionirji pari dosegla
odlično šesto mesto in si tako priplesala vstopnico za
EP, ki bo sredi junija v Amsterdamu. Iva, čestitamo!
Alen Preložnik je 14. 4. 2013 na tekmovanju, ki
ga je organizirala Kickboxing zveza Slovenije, osvojil
1. mesto v Light Contact-u (LC) v kategoriji do 42 kg
(starejši kadeti) in postal državni prvak. Prav tako je
Alen Preložnik na istem tekmovanju osvojil 1. mesto
tudi v Light Contact-u, vendar v kategoriji do 47 kg
(starejši kadeti) in tako postal dvakratni državni prvak. Čestitamo!
Alen Preložnik je 26. 5. 2013 na državnem prvenstvu, ki ga je organizirala Kickboxing zveza Slovenije,
osvojil 3. mesto v Point Fighting-u (PF) v kategoriji do
42 kg (starejši kadeti). Čestitamo!
Lia Ludvik, tekmovalka Judo kluba Duplek, je 10.
februarja 2013 na državnem tekmovanju v kategoriji
starejših deklic do 48 kg osvojila 1. mesto in postala
državna prvakinja. Čestitamo!
Rene Hercog tekmuje za Judo klub Branik iz Maribora. V tem šolskem letu se je udeležil raznih turnirjev za cicibane in mlajše dečke. Na zadnjih sedmih
turnirjih, ki se jih je udeležil v Sloveniji ali na Hrvaškem, je vedno osvojil prvo mesto. Zelo se je izkazal
tudi na mednarodnem šolskem turnirju, ki je bil v
Grazu 19. 4. 2013, saj je za barve Slovenije osvojil 1.
mesto v kategoriji od 50 do 55 kg. Čestitamo!
Vsi našteti učenci, ki so se zelo izkazali na področju znanja in zelo uspešno zastopali šolo na raznih
tekmovanjih, so na zaključni prireditvi, ki je bila v
petek, 21. 6. 2013, ob 19.00 v kulturnem domu v Voličini, prejeli knjižno nagrado in majice Naj učenec OŠ
Voličina.
9. razred je v tem letu obiskovalo 26 učencev. V
majskem rednem roku je pisalo NPZ 25 učencev iz
MAT, SLJ in ZGO. Ena učenka zaradi bolezni ni pisala
NPZ. Pri SLJ so učenci dosegli 53,27 % (51,77), MAT
49,52 % (55,26) in ZGO 53,68 % (47,95) uspešnost.
V oklepajih so zapisana povprečja na ravni države.
Zapisano drugače so v povprečju naši učenci pri vseh
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treh predmetih dosegli 52,16 % uspešnost, na nivoju
države pa je uspeh pri teh treh predmetih 51,66 %,
to pomeni, da so devetošolci OŠ Voličina dosegli v
povprečju 0,50 % boljši rezultat kot vrstniki na nivoju
Slovenije.
Na učnem področju so se v 9. razredu še posebej izkazali Jasmina Krajnc, Sebastijan Tomažič in
Blaž Turk, po stari zakonodaji bi dosegli odličen učni
uspeh. Čestitamo.
Učenko 9. razreda Jasmino Krajnc, bomo vpisani
v Knjigo zlatih učencev OŠ Voličina.
V tem šolskem letu so učenci 6. razreda prav tako
pisali NPZ. Na nacionalno preverjanje se jih je prijavilo 20 učencev. Na šoli se je prvič zgodilo, da niso bili
na NPZ prijavljeni vsi šestošolci in sicer en učenec je
bil tak. Pri MAT so učenci dosegli 69,70 %, SLJ 53,00
% in TJA 58,65 % uspešnost. V povprečju so učenci
pri vseh treh predmetih dosegli 60,45 % uspešnost, na
nivoju države pa uspeh pri NPZ v 6. razredu do pisanja tega prispevka še ni bil znan.
Šolsko leto 2012/13 uspešno zaključujemo, zato
želim pohvaliti vse učence šole za trud, ki ga vlagate
v šolsko delo.
V šoli in vrtcu smo najpomembnejši kakovostni,
dobri vzgojitelji in učitelji, ki svoje delo opravljamo
kot poslanstvo. Vesel sem, da je večina vzgojiteljev in
učiteljev na šoli v Voličini takšnih. Zaposleni v šoli
smo se tudi v tem šolskem letu trudili delati dobro,
saj si želimo, da je šola v Voličini dobra oz. kakovostna in da ji starši zaupate. V šoli je najpomembnejša
zadeva kakovostno izvajanje pouka. Svetovalci ZRSŠ
OE Maribor so ob koncu leta 2012 opravili svetovalno storitev Analiza pedagoškega dela šole, vrtca kot
celote. Spremljava pouka in drugih dejavnosti ZRSŠ
ter dokumentacije je pokazala, da je pedagoški proces
dobro načrtovan in da se v vrtcu in šoli izvaja kakovostno. Tudi analize anonimnih anket o ugotavljanju
zadovoljstva staršev s kakovostjo OŠ Voličina, ki jih
starši izpolnjujete že nekaj let v začetku meseca marca, kažejo, da ste v povprečju zelo zadovoljni z našim
delom, še posebej z izvajanjem pouka.
Tudi v naslednjem in naslednjih šolskih letih si
želimo vedoželjnih otrok in dobrega ter korektnega
sodelovanja z vami starši in z okoljem. Strokovni delavci vrtca in šole se bomo še naprej trudili izboljševati pedagoški proces. Šola se bo skupaj z vami starši na
vzgojnem področju trudila postavljati meje tam, kjer
bo to potrebno. V primeru vzajemnega sodelovanja
je uspeh tudi na vzgojnem področju skoraj vedno zagotovljen.
Ob zaključku šolskega leta 2012/13 OŠ Voličina izdaja zbornik Okno v svet 2, ki je nadaljevanje zbornika iz leta 2002. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste se prijazno odzvali in bili pripravljeni
napisati nekaj besed za zbornik, še posebej piscem
strokovnih člankov.
Šola je Okno v svet. Upam, da se boste tisti, ki bolj
podrobno spremljate naše delo, strinjali z mano, da je
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to Okno nekoliko večje, kot je bilo pred desetletjem.
Prepričan sem, da bomo v sodelovanju z vami to
Okno v prihodnje še nekoliko povečali, da se bo skozenj videlo globlje, dlje in višje ter hkrati poglobljeno,
bolj jasno in svetleje.
Vsem otrokom, učencem in sodelavcem želim
lepe, prijetne in nepozabne počitnice.
Ravnatelj

Poročilo o višini in porabi
sredstev šolskega sklada
V tem šolskem letu se je v šolskem skladu zbralo
skupaj 10.868,00 €. Za izdajanje šolskega glasila Šolarček in sicer za stroške tiskanja vseh 10 številk, smo porabili 2.000,00 €, tako je preostanek sredstev za nakup
novih učil in učnih pripomočkov in knjig iz sredstev
šolskega sklada 8.868,00 €. Ob tej priložnosti se iskreno in najlepše zahvaljujem vsem staršem donatorjem
in sponzorjem, ki sodelujete v šolskem skladu, saj je
tudi zaradi sredstev šolskega sklada šola v Voličini
drugačna in sicer zelo dobro opremljena.
Šola je predlagala, člani odbora šolskega, ki so
se sestali na sestanku v torek, 23. 4. 2013, pa so potrdili, da se iz sredstev šolskega sklada pri podjetju
Rolan kupita dve interaktivni tabli v skupni vrednoti
2.742,49 €. Pri podjetju Otroški svet so se kupila učila
in pripomočki za I. VIO v skupni vrednosti 285,60 €.
Pri podjetju Hartman se je kupilo manjše ozvočenje
z mikrofonom v skupni vrednosti 837,30 €. Šola je za
potrebe športne vzgoje kupila tudi opremo v skupni
vrednosti 517,90 € pri podjetju Enko šport. Pri podjetju Romiks se je nabavila tehtnica za pouk kemije v
vrednosti 50,40 €. V trgovinah Pikapolonica so se za
potrebe izvajanja podaljšanega bivanja kupile razne
družabne igre za 431,59 €. Za potrebe pouka TIT in
FIZ so se kupila učila in učni pripomočki pri podjetju Virles v skupni vrednosti 1.856,40 €. Za izvajanje
pouka kemije in izvajanje pouka v I. VIO so se kupila
učila pri podjetju Ječnik v skupni vrednosti 636,00 €.
Za potrebe pouka geografije smo pri Mladinski knjigi nabavili 14 geografskih Atlasov Slovenije v skupni
vrednosti 363,38 €. Za potrebe vrtca se bodo kupili
pripomočki in igrače v vrednosti 405,65 € pri podjetju AOX, za 251,94 € pri podjetju Gonza in za 93,83 €
pri podjetju Emago. Za nakup 20 novih knjig v šolski
knjižnici pa se je namenilo 395,53 €.
Ravnatelj

naše skupinsko likovno delo, ki je bilo razstavljeno na
razstavi v okviru dogodka »ZELENJADARSKI DAN«
na Trgu svobode v Mariboru v petek, 31. maja 2013.
Povabili so nas, da se jim pridružimo. Pripravili so
pester program, ki je vključeval ustvarjalne delavnice,
zelenjavno tržnico, degustacijo zelenjavnih dobrot,
lutkovno predstavo Kako je mali zajček vzgojil veliko korenje, nastop žonglerske skupine Čupakabra ter
kulturni program. Ob tem dogodku so nam podelili
tudi priznanje.
Učenci 1. a in b razreda

Zelenjadarski dan

Zaključna ekskurzija 5. razredov

Učenci 1. razredov smo sodelovali na nagradnem
likovnem natečaju »Pikapolonica pomaga, da je na
krožniku bolj zdrava zelenjava.«
Komisija je med vsemi prispelimi deli izbrala tudi

Dne, 15. 5. 2013, smo se učenci 5. a in 5. b odpravili na zaključno ekskurzijo. Zjutraj smo se zbrali na
avtobusni postaji. Težko smo že pričakovali avtobus
in končno je prišel. Pot nas je vodila na Koroško. Med
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vožnjo z avtobusom smo se pogovarjali in zabavali.
Vmes smo imeli krajši postanek za malico.
Kmalu smo prišli do rudnika v Mežici. Pozdravila
nas je vodička. Z vlakcem smo se odpeljali v notranjost rudnika, kjer smo si ogledali in izvedeli, kako so
nekoč rudarji opravljali svoje delo.
Nato je sledil ogled domačije Prežihovega Voranca. Na koncu smo se še ustavili na Ivarčkem jezeru.
Uživali smo v lepem razgledu in se sprostili med prostim časom.
Čas je hitro minil in vrniti smo se morali v Voličino, kjer so nas že čakali naši starši. Izlet nam bo ostal
v lepem spominu.
Teja Pfajfar, 5. a
V 4. a smo se v tem šolskem letu veselili dveh večjih uspehov naših sošolcev

Alen Živko
mesto. Naš heroj ni bil niti enkrat poražen.
Tajda Hamler, 4. a

Zaključna ekskurzija 6. in 7. r.

Alen Živko je v mesecu aprilu tekmoval s harmoniko, ki se imenuje frajtonarica. To je bilo 7. tekmovanje harmonikarjev za pokal Zgornje Savinjske doline.
Tekmovanje je potekalo v Ljubnem pri Savinji. Zasedel je tretje mesto in dobil bronasto plaketo.
Eva Kurnik, 4. a

Rene Hercog
Rene Hercog je že večkrat zmagal na tekmovanjih
v judu. V mesecu aprilu se je boril na velikem stadionu v Avstriji in zastopal našo državo. Zasedel je prvo
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V sredo, 15. 5. 2013, smo se učenci in učenke 6.
in 7. razreda odpravili na zaključno ekskurzijo na
Dolenjsko. Tam smo obiskali Kostanjevijško jamo in
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muzej na prostem. V jami so nam pokazali kapnike
in povedali tudi nekaj zanimivih legend, ki so poznane o njej. V muzeju na prostem smo si ogledali staro
kmetijo in slišali veliko zanimivega o starem kmečkem življenju.
Imeli smo se lepo.
Sara Toplak, 7. a

Potepanje po Gorenjski
V sredo, 5. 6. 2013, smo se odpravili na zaključno
ekskurzijo na Gorenjsko. Ob 7.00 smo se odpeljali z
avtobusne postaje v Voličini. Vozili smo se 1 uro in se
ustavili na malici. Nato smo se peljali še uro in pol ter
prispeli pred Prešernovo rojstno hišo. Usedli smo se
in počakali na naš termin za ogled hiše. Prišla je gospa, ki nam je povedala nekaj stvari o hiši in Prešernu
ter okolici.

Po ogledu Vrbe smo odrinili proti Bledu, kjer smo
se povzpeli na grad. Kot prvo smo si ogledali grajsko
tiskarno in si prebrali nekaj o reformaciji. Poskušali
smo vdreti v grajsko ječo, a nam ni uspelo. Razgled
nad jezerom nam je vzel sapo. Po ogledu jezera smo
šli v muzej. Videli smo kamnine, kristale, fosile in
okostja, zgodovino želežarstva, turizma in kako se je
razvijala kultura in človeštvo ter z njim kmetijstvo in
poljedelstvo. Poleg tega smo spoznali tudi geografski
razvoj blejske kotline.
Spustili smo se v dolino in imeli pol ure prostega
časa. V tem času smo se sprehodili, nekaj pojedli in
popili ter hranili labode. Nato smo se z avtobusom
odpeljali do slapa Savica. Tudi tukaj smo bili navdušeni nad razgledom. S tem smo zaključili naš izlet, preostala nam je še samo pot domov. Vreme je bilo lepo,
saj je skoraj ves čas sijalo sonce.
Domen Leš in Zala Jug, 8. a
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AKTUALNO
Šola v naravi
Učenci 8. a razreda smo se v mesecu maju odpravili v šolo v naravi. Pet dni smo prebili v domu pod
Peco na Koroškem.
V ponedeljek zjutraj smo se zbrali na avtobusni
postaji in se polni pričakovanja odpeljali na pot. Ko
smo prispeli, smo se v domu razdelili po sobah in že
takoj se nam je začel program. Po skupinah smo izdelovali bivake oz. zasilna zavetišča na prostem. Za
gradnjo smo lahko uporabili materiale, ki nam jih je
ponujala narava, lahko pa smo uporabili tudi vojaško
krilo. Na začetku smo imeli vsi nekaj težav, vendar
nam je potem ob pomoči učitelja uspelo izdelati ugleden bivak.
Zvečer smo imeli tudi spoznavni večer, kjer smo
spoznali še učence druge šole.
Naslednji dan smo imeli pohod, na katerem smo
opazovali naravo. Popoldan smo v bližnjem potoku
nabirali majhne živali in ugotavljali čistočo vode.
Večer smo preživeli ob tabornem ognju, si pripovedovali šale, prepevali in se nasploh zabavali.
V sredo smo se spoznali s športnim plezanjem.
Svoje plezalne sposobnosti smo preizkusili na notranji in na zunanji steni. Na zunanji steni smo potrebovali varovalno vrv. V plezanju smo se zelo izkazali.
Potem smo imeli na urniku lokostrelstvo, kjer smo se
zabavali, čeprav nismo bili tako dobri.
Po kosilu smo se pogovarjali o naših navadah in
varčevanju z energijo. Ugotovili smo, da lahko še marsikaj naredimo in tako pripomoremo k manjši onesnaženosti našega planeta.
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Zvečer smo imeli Izbor naj frizure, kjer je prepričljivo zmagala naša šola. Nika in Tadej sta s svojima
pričeskama navdušila tako gledalce kot tudi žirijo.
V četrtek zjutraj smo se seznanili z GPS napravami. Razdelili smo se po skupinah in se z zemljevidi,
letalskimi posnetki in GPS napravami sami podali
na pot do cilja. Popoldne je potekalo orientacijsko
tekmovanje. Dobili smo liste z navodili in sledili napotkom na listih, na poti pa odgovarjali na vprašanja,
ki so bila skrita na raznih delih poti. Pot je bila kar
naporna in precej učencev se nas je znašlo na zadnji
plati. Na koncu smo bili vsi le veseli, da smo se varno
vrnili v CŠOD Peca. Vseeno pa smo nestrpno čakali do naslednjega jutra na razglasitev rezultatov tega
tekmovanja. Bili smo precej izenačeni, kar pomeni, da
smo se vsi veliko na učili v šoli v naravi. V četrtek zvečer je bila poslovilna zabava oz. ples, na katerem smo
se še bolje spoznali z učenci druge šole in si izmenjali
podatke, da bomo lahko z njimi ohranili stike.
Zadnji dan našega bivanja v domu pa smo se seznanili s prvo pomočjo. Naučili smo se, kako poviti
roko, kako ravnati v primeru, če kdo pade v nezavest
itd.
Pred odhodom so nam zaposleni na domu Peca
podelil priznanja za najbolje pospravljeno sobo (tukaj
niso zmagale punce, ampak fantje, kar je presenetilo
tako učence kot učitelje).
Pot domov smo bolj ali manj prespali. Šola v naravi nas je zelo izmučila, a vseeno smo si vsi želeli, da bi
lahko ostali še kak dan. V CŠOD Peca smo si ustvarili
spomine, ki bodo z nami ostali še dolgo.
Zala Jug in Tina Goznik, 8. a
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Z lovcem v gozd
V petek, 14. 6. 2013, smo imeli v drugem razredu
zadnji naravoslovni dan v tem šolskem letu. V razredu
se nam je pridružil lovec, g. Franci Ornik. Najprej se
nam je predstavil in nam predstavil delo lovca. Veliko
nas je zanimalo, zato smo bili veseli, ko nam je dovolil,
da mu lahko postavljamo vprašanja. Pred odhodom v
gozd, smo si ogledali film o srnah in se pogovorili o
nekaterih gozdnih prebivalcih, ki jih lahko srečamo
v naših gozdovih. V pričakovanju, da v gozdu morda
res vidimo lisico, smo se primerno oblečeni opravili
na pot. Pred gozdom smo se ustavili pri lovcu doma.
Tam smo pomalicali in se posladkali z dobrotami, ki
jih je pripravila gospa Darja. Na poti v gozd smo opazovali rastline. Poimenovali smo nekatere travniške
cvetlice in drevesa. Z daljnogledom smo lahko opazovali okolico. Morali smo biti pazljivi, da nismo bili
preglasni, saj bi tako zagotovo v skrivališča pregnali
vse gozdne prebivalce. Nasmehnila se nam je sreča,
saj smo na poti do lisičjih lukenj, na robu gozda, lahko opazovali zajčka, ki sta skakljala po njivi. Na poti
po gozdu smo previdno hodili, da nismo poškodovali
manjših gozdnih prebivalcev in pohodili rastlin. Pouk
v naravi se je bližal koncu, zato smo se morali vrniti
v šolo. Prijetno nas je presenetil g. Renato, ki nas je
prijazno pogostil z domačim jabolčnim sokom. Polni
prijetnih vtisov smo se veseli vrnili v šolo. Tam smo s
pogovorom zaključili naravoslovni dan.
Učenci 2. a

Regijski prvaki
V sredo, 12. 6. 2013, nas je z obiskom zelo razveselila sestra Branka Grah iz Zdravstvenega doma
Lenart. Zmeraj smo veseli, kadar nas obišče. Na zadnjem skupnem srečanju nam je pomagala pripraviti
zanimiv in poučen naravoslovni dan.
Vsaj enkrat mesečno učence od 2. do 5. razreda
obišče nenapovedano. Takrat preveri, kako skrbimo
za čistočo svojih zob. Učenci šole tako sodelujemo

Z lovcem v gozdu, 2. a

v preventivnem programu in celo leto tekmujemo v
tekmovanju »UMIVAJMO ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI«. Program je ena izmed oblik zdravstvenovzgojnega delovanja zobozdravstvene vzgoje, ki poteka pod okriljem Stomatološke sekcije Slovenskega
zdravniškega društva. V letošnjem šolskem letu smo
bili drugošolci šolski in regijski zmagovalci tekmovanja. V regiji je tekmovalo 7 šol. Za nagrado smo,
zraven čistih in zdravih zob, prejeli pohvalo in zobno
pasto. Sestra Branka nas je razveselila še z »razredno
kino predstavo«.
Učenci 2. a

Plavalni tečaj drugošolcev
Od 27. do 31. maja smo imeli drugošolci prav poseben pouk. Zjutraj smo se vsak dan pridno učili. Po
šolski malici smo se spočili in se pripravili na nadaljevanje pouka. Zanj smo obvezno potrebovali brisačo
in kopalke. Pouk smo imeli kar v bazenu. V Termah
Ptuj smo namreč imeli plavalni tečaj. Skupaj s plavalnimi učitelji smo pridno vadili v bazenih. Nekateri
smo se navajali na vodo in najprej čofotali v plitvejšem bazenu. Drugi smo pa bili že tako pogumni, da
smo skoraj ves čas pridno plavali v velikem bazenu.
Vsi smo napredovali v znanju iz plavanja. Večina nas
že lepo plava. V tem tednu smo dokazali, da smo pravi
vodni gusarji. Komaj čakamo, da naslednje šolsko leto
to ponovimo!
Učenci 2. a

Kviz Male sive celice
V četrtek, 6. 6. 2013, smo pri uri naravoslovja imeli kviz Male sive celice. Soočili smo se učenci sedmega
razreda, in sicer deklice proti dečkom. Tekmovali smo
iz znanja naravoslovja v različnih kategorijah, npr.
drži, ne drži, od pet proti nič in mnogih drugih. Na
koncu smo z nekaj prednosti zmagale deklice.
Sara Toplak in Nina Kocpek, 7. a

Naravoslovni dan, 2. a

Na plavalnem tečaju, 2. a
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Tino Hamler, 1. a

V ŽIVALSKEM VRTU
JANI GLEDA KROKODILA, SANDRA PA HRANI ZEBRO. TINO GLEDA LEVA. OPICE SE SKRIVAJO. OSKRBNIKI SKRBIJO ZA ŽIVALI. JAKA JE LEV
UGRIZNIL V PRST. KROKODIL NAPADA ŽELVO.
RACA PLAVA PO VODI. OTROCI SO SI KUPILI
SLADOLED, KLARA SI JE KUPILA BALON.
MELISA LIPNIK SPAHIĆ, 1. A
MAMA IN JURE GLEDATA RAZLIČNE ŽIVALI. OČE IN MIHA OPAZUJETA TIGRA. KROKODIL NAPADA ŽELVO. PANDA PLEZA PO DREVESU. OPICA VISI NA VRVI. OSKRBNIKI HRANIJO
ŽIVALI. V ŽIVALSKEM VRTU SI LAHKO KUPIMO
IGRAČE.
TAMARA ROTAR, 1. A

Matic Goznik, 7. a
TUDI LJUDJE, KI SO SI PRIŠLI OGLEDAT ŽIVALI. TAM SO TUDI ŽELVE IN KOALE TER PANDE.
POTEM SO LJUDJE ODŠLI IN ŽIVALSKI VRT SO
ZAPRLI.
TINKARA ŠTRUC, 1. A

Kaj imam najraje
Všeč so mi živali; konji, pes, delfini in zajčki. Obožujem počitnice. Rada se učim in delam preizkuse.
Najraje se igram z babičinim mucem Capijem. Je sive
barve in ima dolgo dlako. Star je leto dni in je zelo
igriv. Še malo in dobim psa, in sicer nemškega ovčarja. Dala mu bom ime Zak.
Manja Kurnik, 2. a

V ŽIVALSKEM VRTU SO RAZLIČNE ŽIVALI.
TINO OPAZUJE LEVA IN PANDE. TIJANA HRANI
ZEBRO, BINE PA SI JE KUPIL SLADOLED. MAMA
FOTOGRAFIRA TIJO, KAKO HRANI ZEBRO. ANA
GLEDA ŽELVO. OPICA SE IGRA, RACA PA PLAVA
PO VODI.
IGOR MARČIČ, 1. A
V ŽIVALSKEM VRTU SO ŽIVALI: KROKODIL, ZEBRA, PANDA, ŽIRAFA, OPICE, ŽELVA IN
LEOPARD. SO ZANIMIVE. V ŽIVALSKEM VRTU
JE ZELO LEPO. TAM SE SPREHAJAJO MAME Z
OTROKI.
NINA SENEKOVIČ, 1. A
TILEN IN JAKA GLEDATA KROKODILE. OBISKOVALCI NE SMEJO HRANITI ŽIVALI. METKA
IN JURE OPAZUJETA PANDE. KROKODIL NAPADA ŽELVO. JAKA LIŽE SLADOLED.
LANA HUBERNIK, 1. A
V ŽIVALSKEM VRTU JE POLNO ŽIVALI. TAM
SO SLONI, ZEBRE, OPICE, ŽIRAFE, PA TUDI
STRAŠNI KROKODILI. V ŽIVALSKEM VRTU SO
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Tina Pliberšek, 5. a

... / NAŠI NAJMLAJŠI

Lara Šrimpf, 1. a

Žiga Šešerko, 1. b
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Klara Petko, 1. b

Zaključili smo s projektom »Bilo je nekoč«
V vrtcu so vso leto potekale zanimive dejavnosti
v okviru našega projekta Bilo je nekoč. V enoti Selce
smo se odločili za peko kruha v krušni peči. Na domačiji Nežike in Milka Rojs so nas zelo prijazno sprejeli.

Ob našem prihodu je iz krušne peči že prijetno dišalo,
saj je gospodinja iz nje vzela pravkar pečeni hlebec
kruha. To je otroke še bolj motiviralo, da so si sami
pripravili testo za svoj kolaček kruha. Ob navodilih

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4
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Slika 5

Slika 6

Slika 7

Slika 8

gospodinje so otroci v glinenih posodah navdušeno
gnetli testo (slika 1). Ko je bilo testo dovolj zgneteno, je moralo eno uro počivat. Ta čas smo z otroki izkoristili za ljudsko igro, petje in ples. Temu je sledilo
oblikovanje svojega hlebčka kruha. Otroci so to delali izredno vestno in natančno. Ko je bil hlebček lepo
oblikovan, so ga pokrili in spet pustili eno uro počivat. Šele takrat, ko je kruh lepo vzhajal, je gospodinja
vseh naših deset hlebcev z velikim lesenim loparjem
položila v vročo krušno peč (slika 2). Še tople hlebčke
kruha so si otroci odnesli domov in jih pojedli v krogu svoje družine (slika 3).
Želeli smo še podrobneje spoznati življenje naših
babic in dedkov. Zato smo se odpravili na obisk v muzej NOB v Maribor. Z nami so se na izlet odpravili
tudi otroci skupine Lunice in Sončki. V muzeju smo
videli res mnogo predmetov, ki so jih ljudje uporabljali nekoč. Najbolj zanimive pa so bile delavnice, kjer
so lahko otroci sami poizkusili, kako so nekoč prali
perilo, kako so s krtačo ribali lesena tla, kako naporno
je bilo likanje s težkim likalnikom in še marsikaj drugega (slika 4, 5 in 6).
V tem šolskem letu so otroci pridobili res veliko
spoznanj o naši kulturni dediščini. Tako smo se odločili, da bo tudi naša zaključna prireditev povezana
s temo Bilo je nekoč. Otroci in vzgojiteljice vseh skupin vrtca pri OŠ Voličina smo se oblekli v oblačila,
kot so jih nosili nekoč. Z ljudsko pesmijo, igrami in

plesi smo prijetno zaključili naš projekt (slika 7 in 8).
V večnamenskem prostoru vrtca enote Voličina smo
pripravili tudi zanimivo razstavo z naslovom Bilo je
nekoč. Pri zbiranju predmetov so nam pomagali babice, dedki in starši otrok, za kar se vsem najlepše zahvaljujemo.
Prepričani smo da smo dosegli zastavljene cilje:
✴✴ Spoznavanje in ozaveščanje otrok s kulturno
dediščino in njenim pomenom.
✴✴ Negovanje in spoštovanje naše kulturne dediščine.
✴✴ Ohranjanje vezi med preteklostjo in sedanjostjo – vez med generacijami.
✴✴ Spoznavanje, da se ljudje in okolje, družba in
kultura v času spreminjajo.
✴✴ Doživljanje umetnosti kot del družabnega in
kulturnega življenja.
✴✴ Spoznavanje, da je sožitje med odraslimi in
otroci pomembno in prijetno.
✴✴ Omogočati otrokom aktivno sodelovanje v
različnih opravili preteklosti.
✴✴ Sprejemanje drugačnosti in medsebojne pomoči.
✴✴ Spoznavati kulturno dediščino na kmetiji, v
kmečkem okolju skozi najrazličnejše oblike
dela.
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http://goo.gl/PhBUl

http://goo.gl/FTwyN

Kako lahko s pomočjo fizike izračunamo višino atmosfere?

Kaj je atmosfera?
Atmosfera je plinasta plast, ki obkroža Zemljo. Sestavljena je iz različnih plinov, in sicer dušika, kisika,
argona in ogljikovega dioksida ter drugih. Ozračje
varuje Zemljo pred nevarnimi ultravijoličnimi žarki.
Atmosfera preprečuje, da bi se Zemeljsko površje ponoči preveč ohladilo oz. podnevi preveč ogrelo.
Ker ozračje nima ostre meje in se z višino redči, ga
tudi ne moremo natančno ločiti od zunanjega vesoljskega prostora.
75 % ozračja leži znotraj 11 km planetne površine,
ostalih 25 % pa sega do »roba« vesolja, ki je na višini
120 km. To je meja ozračja, kjer postanejo pri vračanju vesoljskih plovil vplivi ozračja opazni. Nekateri
znanstveniki to mejo postavljajo tudi nižje, to je na
višino 100 km.

Za izračun višine atmosfere potrebujemo formulo
za hidrostatični tlak:

p=σ∙h; pri čemer je h višina, σ pa specifična teža
tekočine (v našem primeru zraka, 13 N/m3). Formulo
obrnemo in izračunamo višino, pri tem upoštevamo
normalni zračni tlak 1 bar (100000 N/m2).
S to formulo ne moremo izračunati višine ozračja,
saj z višino zrak postaja vse redkejši. Z višino se specifična teža zraka zmanjšuje. Če se z višino specifična
teža zraka ne bi spreminjala, bi bil naš izračun točen.
Tina Goznik, 8. a

Indonezijo sestavlja več kot 13.000 otokov. Nastali
so zaradi ognjeniških izbruhov. Nekateri tamkajšnji
ognjeniki so še občasno delujoči. Kljub temu milijon
Indonezijcev živi povsem mirno. Izbruhi ognjenikov
naženejo strah v kosti prav vsakemu, vendar pepel, ki
ga izbruhajo, obogati zemljo, zato je pridelek obilen.
Na otoku Bali je na tisoče templjev. Tam dan redko
mine brez verskega slavja. Ljudje častijo kokos, glasbila, ognjenike, dom ali novorojence. Slavje vedno spremljajo živopisna oblačila in dišave. Prebivalci Balija se
odpravijo v tempelj v svojih najboljših oblačilih. Bogovom prinašajo obilne darove. To so pravi umetniški
izdelki iz kolačev, rož, sadja. Bodisi na trgih, avtobusih ali po domovih, v vaseh ali mestih, povsod je slišati petelinje petje. Podnevi in ponoči. Ko eden odpre
kljun, se mu pridružijo ostali. Petelin je najljubša žival
Indonezijcev. Z njimi ravnajo kot s kraljem. Negujejo
ga, se z njim pogovarjajo, ga prepuščajo uživanju na
soncu, nazadnje pa ga pojejo. Vsi Indonezijci obožu-

http://goo.gl/JyJz3

Indonezija

jejo lutke.
Uradno ime: Republika Indonezija, glavno mesto:
Džakarta, denarna enota: rupijah, uradni jezik: indonezijski.
Hana Pivljakovič, 4. b
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9. a se poslavlja!
Od šole se poslavljamo učenci 9. razreda. Na šoli
smo preživeli devet zanimivih let. Vse od učenja prvih črk do samostojnosti in odraslosti. Vsak trenutek,
ki smo ga preživeli, pa naj je bil dober ali slab, nas je
nekaj naučil. Na tej šoli smo preživeli naše otroštvo,

sklepali smo prijateljstva, se zabavali in uživali, zato
s težkim srcem odhajamo, a spomini bodo zavedno
ostali v nas.
Učenci 9. a

Sprejem v prvi razred.

Obisk gasilskega doma.

Počitek po napornih urah pouka.

Uživanje v šoli v naravi.

Skupinska slika z učiteljico Alanko Knuplež v 4. a
razredu.

Obisk Bleda v 8. razredu.
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NE SAMI, RAJE Z NAMI
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

* Poletne in zimske počitnice doma in v tujini * Priprava

posebnih programov in organizacija izletov za skupine *

Trg osvoboditve 7
2230 Lenart v Slovenskih goricah
Tel.: 02/729-13-48, faks: 02/720-73-52
http://www.lenart.si

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja
Jože Spevan s. p.
Mariborska cesta 10, 2230 Lenart
GSM: 041 515 537

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

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

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

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart
tel. 02 72 06 281
GSM: 041 643 144
www.gostilna29.si

MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7
2230 LENART
info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si
Tel.: 041/687-765
Tel.: 041/337-919
Faks: 02/729-26-67

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

PE TA LEZE
Kraigherjeva ul. 4
2230 Lenart

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

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

Dejan PUHNER s.p.

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

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

Trgovina FraMa

Trgovina FraMa

Trgovina FraMa

Kraigherjeva 26, 2230 Lenart
tel.: 02 720 04 05
GSM: 051 438 924
e-mail: prodaja@trgovina-frama.si

Kraigherjeva 26, 2230 Lenart
tel.: 02 720 04 05
GSM: 051 438 924
e-mail: prodaja@trgovina-frama.si

Kraigherjeva 26, 2230 Lenart
tel.: 02 720 04 05
GSM: 051 438 924
e-mail: prodaja@trgovina-frama.si

vijaki, ležaji, tesnila, verige, jermeni, orodje
Iskra ERO, Makita, Bosch, Metabo ...

vijaki, ležaji, tesnila, verige, jermeni, orodje
Iskra ERO, Makita, Bosch, Metabo ...

vijaki, ležaji, tesnila, verige, jermeni, orodje
Iskra ERO, Makita, Bosch, Metabo ...

SERVOSTAN d.o.o.
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Portretna in makro fotografija
Posnetka sta nastala v sobotni šoli v skupini, ki se je ukvarjala z digitalno fotografijo.

Fotograf, Canon EOS 350D, objektiv 75–300 mm

Vodna kapljica, Nikon Coolpix 995

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.

