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Nenavadna poroka v Voličini –
nastop šolske dramske skupine

V torek, 8. aprila, se je z igro Vinka Möderndorferja Nenavadna poroka učencem šole, popoldan pa še 
staršem in krajanom, predstavila šolska dramska skupina. Z omenjeno igro so se predstavili tudi na Srečanju 
gledaliških skupin, ki je bilo v sredo, 26. marca, v kulturnem domu na Sveti Ani (nadaljevanje na 5. strani).
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Spoštovani starši, in drugi bralci Šolarčka, kot že 
nakaj let smo takoj po končanih zimskih počitnicah 
učencem šole razdelili ankete o zadovoljstvu staršev z 
OŠ Voličina. Razdeljenih je bilo 229 dopisov in anket. 
Starši ste na vprašanja v anketi odgovarjali anonimno. 
Izpolnjene ankete ste v zaprti kuverti vrnili razredni-
ku. Učenci so razrednikom vrnili 217 oz. skoraj 95 % 
razdeljenih anket.

Starši ste tudi letos odgovarjali na enaka vprašanja 
kot v preteklih letih in to predvsem z namenom, da 
lahko vaše ocene in odgovore primerjamo s pretekli-
mi leti. Vprašali smo vas: 1) Ali ste nasploh zadovoljni 

z delom OŠ Voličina? 2) Ali ste zadovoljni z izvaja-
njem pouka? 3) Ali vaš otrok rad hodi v šolo? 4) Ali 
ste zadovoljni s šolsko prehrano? 5) Ali ste zadovolj-
ni z varnostjo učencev na šoli? 6) Ali ste zadovoljni s 
ponudbo interesnih dejavnosti šole? Pri posameznem 
vprašanju ste lahko obkrožili eno izmed številk, ki je 
pomenila, da ste: 4 - zelo zadovoljni, 3 - zadovoljni, 2 - 
niste zadovoljni niti nezadovoljni, 1 - ste nezadovoljni 
in 0 - ste zelo nezadovoljni. 

V tabeli so podatki zbrani za posamezno vzgojno 
izobraževalno obdobje.

Iz tabele je razvidno, da ste starši nasploh v tem 
šolskem letu nekoliko bolj zadovoljni z delom OŠ Vo-
ličina, kot ste bili lani, saj ste nas ocenili s povprečno 
oceno 3,20, medtem ko je bila lansko šolsko leto oce-
na 3,18. Veseli smo vaše ocene za izvajanje pouka, saj 
ste nas ocenili z enako oceno kot lani, in sicer s 3,34, 
kar je tudi najvišja skupna ocena pri posameznem 
vprašanju.

Prav tako se razbere, da zadovoljstvo v povpre-
čju po VIO obdobjih pada. Zanimivo je, da ste starši 
II. VIO v primerjavi s I. in III. VIO bolj zadovoljni s 
šolsko prehrano. Ste pa starši II. VIO hkrati najmanj 
zadovoljni z varnostjo učencev. 

Iz tabele se razbere, da ste starši izrekli šoli in uči-
teljem 63 pohval, 38 kritik in 45 predlogov.

V nadaljevanju te številke Šolarčka so zapisane 
vaše pohvale, ki ste jih zapisali v anketi, v naslednji 
številki bodo objavljene vaše kritike in predlogi za 
boljše delo OŠ Voličina.

POHVALE
I. VIO
Nimam pripomb na samo delo OŠ Voličina. S pro-

gramom smo zadovoljni, prav tako z delom učiteljice 
in vzgojiteljice (4). Izredno dobro delo učiteljev, saj 
poleg izobraževanja posvečate veliko časa tudi vzgoji 
(10). Sin obiskuje 1. razred na vaši šoli. S celotnim ko-
lektivom sem zelo zadovoljna, posebno z učiteljico go. 
Simono in go. Jerico. Obe imata zelo veliko posluha, 
če nastopijo težave, ki jih včasih ni malo. Dober tim pa 
imate tudi v kuhinji! Kuharice so pravi »supermen«. 
Ostanite še naprej tako »super«! P.S.: tudi g. ravnatelj 
in ga. tajnica sta zakon!!! (11) Zelo sem zadovoljna z 
vašim delom. Zelo sem zadovoljna tudi z delom učite-
ljic, saj vidim velik napredek pri svojem otroku (13). 
Smo zelo zadovoljni z delom učiteljice Simone Čuček 
in vzgojiteljice Jerice Ulbl (15). Nova podoba spletne 
strani – fotografije dogodkov, prijazno osebje kuhinje, 
urejenost okolice in čistoča v šoli (16). Dobra organi-
ziranost, dobra izvedba pouka, kompetentni učitelji, 
ki si vzamejo tudi čas za posameznega učenca, razne 
igre, s katerimi posredujejo znanje (18). Zadovoljni 
smo z delom učiteljice in vzgojiteljice, saj otroci na-
predujejo v znanju. Pomembno pa je tudi to, da vsak 
dan z veseljem odhajajo v šolo (20). Pohvalila bi učni 
načrt, saj se otrok zelo dosti nauči (21). Pohvala uči-

Kakovost OŠ Voličina – rezultati ankete

Podatki za leto 2014 po VIO (vzgojno izobraževalnih obdobjih)
1 2 3 4 5 6 POV. POH. KRIT. PRED.

I. 3,44 3,53 3,42 2,76 3,39 3,43 3,33 27 18 15
II. 3,29 3,38 3,05 2,86 3,16 3,29 3,18 23 12 20
III. 3,19 3,11 2,95 2,69 3,27 3,22 3,09 13 8 10

Skupni podatki za 2014 (vseh 217 anket)
1 2 3 4 5 6 POV. POH. KRIT. PRED.

Skupaj 3,31 3,34 3,14 2,77 3,27 3,31 3,20 63 38 45
% 82,63 83,52 78,42 69,24 81,84 82,83 79,95

Skupni podatki za 2013 (za primerjavo)
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 38
% 82,05 83,44 78,98 68,94 80,39 83,62 79,54
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teljem in vsem ostalim, ki se trudijo, da otroci radi 
hodijo v šolo (22). Smo zelo zadovoljni (predvsem 
otrok) z vsemi vašimi strokovno usposobljenimi, ki so 
na tej šoli zaposleni. Otrok rad obiskuje tudi interesne 
dejavnosti. Iz šole pa vsak dan odnese veliko novega 
znanja. Rada hodi v šolo in se ne pritožuje nad niče-
mer (23). Hvala! (25) Kot starša sva z delom šole zelo 
zadovoljna, saj se je najina hči veliko naučila in zelo 
rada hodi v šolo. Veva pa, da je tudi ona zadovoljna, 
saj se nikoli nič ne pritožuje. Hvala vam. (27). Šola je 
vizualno in tehnično zelo lepo urejena. Otroci imajo 
spremstvo do avtobusa. Otroci zelo hitro in izčrpno 
jemljejo snov. Pohvala tudi zeliščarskemu krožku ter 
sodelovanju s starejšimi občani v okviru tega krožka 
(28). Delo je vzorno, saj poleg izobraževanja skrbite 
tudi za vzgojo! (38) Menim, da se vsi strokovni delavci 
zelo trudijo za dobro znanje naših otrok in hkrati za 
dobro počutje. Posebne zahvale gredo učiteljici Silvi 
Potočnik, ki se trudi za dobro znanje naših otrok, za 
dobro podajanje snovi. Pri učiteljici Silvi P. mi je zelo 
všeč tudi to, da se trudi spoznati vsakega otroka pose-
bej in najti vedno spodbudne besede za nadaljnje delo 
otroka (39). Dobra razredničarka, lepa in urejena šola 
in okolica šole (41). Dobro poskrbljeno za varnost v 
šoli, dobro organizirano aktivno varstvo po pouku 
(42). Vse v redu (43). Pohvale glede ponudbe obšol-
skih interesnih dejavnosti (44). Zelo smo zadovoljni 
z izvajanjem pouka, organizacijo in kvaliteto pouka. 
Tudi interesne dejavnosti so glede na možnosti dobro 
izvedene (46). Pohvalo si zasluži ga. Regina Dobaja, ki 
se trudi zraven obveznosti iz programa otrokom dati 
še druga znanja in napotke, ki jih bodo potrebovali 
v življenju (48). Hvala, tako nadaljujte (50). Vse po-
hvale gredo učiteljici ge. Regini in tudi g. ravnatelju 
(59). Iskrena pohvala razredničarkam 1. triade, ki 
tako lepo skrbijo za naše otroke in jih veliko naučijo 
(61). Pohvale bi v prvi vrsti namenili učiteljici Regini 
Dobaja, ki s svojo pozitivno energijo, ustvarjalnostjo, 
iskrenostjo in doslednostjo vedno znova motivira 
otroke za usvajanje novih ciljev. Pri tem se poslužuje 
inovativnih metod dela, s katerimi dodatno spodbuja 
delo otrok. Glede na navdušeno pripovedovanje naše 
šolarke je potrebno pohvaliti tudi izvedbo zeliščarske-
ga krožka, kjer se otroci ob pomoči go. Marije Čuček 
in učiteljic na enkraten in topel način konkretno sre-
čujejo z zelišči in tako spoznavajo njihovo uporabnost 
(66). Pohvala učiteljici Regini (67). 

II. VIO 
Pohvalimo učiteljico Mojco Vogrin Pivljakovič – 

ki v otroku vedno poišče in spodbuja njegova močna 
področja. Tudi tam, kjer je otrok manj uspešen, najde 
pravo metodo, ki otroka ustrezno motivira (73). Gle-
de na to, da smo se preselili in menjali šolo, vam mo-
ram povedati, da sem z vašim delom zelo zadovoljna. 
Rada obiskuje šolo, pohvalila je go. M. Vogrin P., da 
zelo dobro posreduje snov, zna pritegniti k sodelova-
nju ... Dobro imate urejeno vedenje in red po šolskih 
hodnikih oz. ga znate vzpostaviti. Tega v naši bivši 

OŠ (I. triada) sploh ni bilo. Pohvale!! (79) Zelo smo 
zadovoljni z razredničarko Mojco Vogrin Pivljakovič 
(84). Pohvala učiteljici Mojci Vogrin Pivljakovič za 
kvalitetno delo v razredu (85). Pohvala gre učiteljem, 
ker so vsi zelo prijazni (86). Zelo sem zadovoljna s 
pristopom učiteljice Cafove. Je realna, direktna, člo-
veška in dostopna učiteljica. Do učencev je poštena in 
v pravi meri stroga! Super. Pohvala kuhinji! Prijazne 
kuharice in dobra hrana. Pa še za red in disciplino v 
jedilnici uspejo poskrbeti. Otrok navdušen! (88). Po-
hvala učiteljici Petri Caf za odličen pristop do učencev 
(zabaven, vendar nepopustljiv) (90). Čestitam, le tako 
naprej (96). Hvala! (97) Z delom v OŠ Voličina sem 
zadovoljna. Pohvalila bi vse učitelje, ker pomagajo 
mojemu otroku tako, da se lahko vklopi v vse krož-
ke in dojema snov kot vsi ostali, čeprav se slabše uči 
(98). Izbira interesnih dejavnosti je pestra in zanimi-
va. Posebej bi pohvalila delo pri računalništvu, saj sin 
pridobi izredno veliko novega znanja. Bravo, še tako 
naprej! Spodbudno je tudi to, da lahko otroci pripo-
vedujejo neomejeno število knjig. S tem se povečuje 
njihov interes do knjig in branje nasploh. Pohvalila bi 
tudi delo pri obdelavi lesa; zanimivo, koristno! (99) 
Sem zadovoljna (106). Le tako naprej z delom (107). 
Smo zelo zadovoljni z razredničarko gospo Judito 
Bračko (109). Stroka naj nadaljuje s takšnim delom 
naprej (115). Zahvaljujem se kolektivu osnovne šole 
in ravnatelju, največ razredniku, Nini Čuček, Tonji 
Lorbek in Branetu Laziču (116). Z delom sem zado-
voljna (118). Z vsem, kar sem doživela oz. sem bila 
seznanjena, sem zadovoljna, mogoče samo opomba, 
da bi učenci imeli več pomoči glede dop. pouka oz. 
časa s strani učiteljev (125). Kseniji Trinko za trud z 
učenci (zelo se posveča, da bi znali vse osnove). Petri 
Caf – za prijaznost, nasvet in da je prava mama učen-
cem. Brane Lazič – je najboljši od najboljših (127). 
Pohvala za »kombinacije« proslav in roditeljskih se-
stankov – Magda Leš (131). Pohvalili bi delo čistilk 
in hišnikov, ki vedno poskrbijo, da je šola in okolica 
šole čista. Tudi z nekaterimi učitelji smo zadovoljni, 
ker nam znajo prisluhniti in svetovati glede našega 
učenca (134). Pohvale gredo učiteljem Davorinu Žiž-
ku, Branetu Laziču, Ireni Zgaga ... (136). Lepa, urejena 
šola in okolica šole (138). Pohvalila bi učitelja – razre-
dnika, ki nas zelo dobro obvešča o učencih. Zelo sem 
zadovoljna, da nam je vedno na razpolago pogovor z 
vsemi učitelji (143). 

III. VIO 
Z dosedanjim sodelovanjem z osebjem šole sem 

zelo zadovoljen, od vzgojiteljice, razredničarke, tajni-
štva in ravnatelja le tako naprej! (148). Dobro poskr-
bijo za učence, učiteljice se trudijo, da učence nekaj 
naučijo (153). Pohvalila bi posebej ravnatelja, ki se res 
vedno potrudi, kolikor se lahko in kolikor je v njego-
vi moči (159). Menim, da šola dela dobro (166). Po-
hvalila bi učiteljico Ksenijo Trinko (171). Posamezni 
učitelji se res trudijo, nekateri ... bolj delijo delo, zah-
tevajo (178). Zahvaljujem se kolektivu osnovne šole 
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in ravnatelju, največ razredniku, Nini Čuček, Tonji 
Lorbek (179). Pohvala g. Daniju Sajtlu za strpen in 
kvaliteten pouk (180). Z delom sem zadovoljna (190). 
Sodobne oblike dela, skupinsko, raziskovalno delo, 
e-tabla, e-učilnica (193). Pohvala učiteljici angleške-
ga jezika Katji Zaveršnik in učitelju fizike Davorinu 
Žižku, saj znata narediti zanimiv pouk. Prav tako gre 
pohvala učiteljici športne vzgoje Petri Cvikl Marušič, 
ki je v vseh pogledih super in naj takšna tudi ostane 
(195). Z vašim delom sem bila oziroma sem še vedno 
zelo zadovoljna. Letos se izteka osnovnošolska pot 
zadnjega nečaka, ki živi pri meni. Upam, da bomo s 
skupnimi močmi uspeli še preostalo pot pripeljati do 
pozitivnega izida. S spoštovanjem do vašega dela – 
Marija Črnčec (197). Ravnatelju šole vse pohvale za 
njegovo strokovno vodenje! Vse pohvale učiteljem, 
ker znajo prisluhniti in razumeti otroke. Hrana na šoli 
je odlična, prav tako čistost na šoli. Izvajanje pouka 
in vašega dela z našimi otroki pohvalno! Vse pohvale 
učiteljicam: Mojci Pivljakovič – Vogrin, Nataši Glo-
dež, Zdenki Ekselenski (200). Pohvala gre nekaterim 
učiteljem, ki imajo posluh za otroke, jih spodbujajo 
in jim prisluhnejo (Brane Lazič, Petra Cvikl Marušič, 
Davorin Žižek, Dani Sajtl, Mateja Karneža, Katja Za-
veršnik – učenci so z njo v tem kratkem času, kar je z 
njimi, zelo zadovoljni) (214).

Nadaljevanje v naslednji številki Šolarčka.
Ravnatelj

... nadaljevanje iz naslovnice
Vsem članom skupine za nastop iskreno čestitamo 

in želimo še veliko ustvarjalnosti na odrskih deskah 
tudi v prihodnje.

Člani dramskega krožka: Katartina Leš, Larissa 
Vogrin, Ana Valenta, Tina Perko, Dominik Petko, 
Tina Pliberšek, Luka Strmšek, Eva Kurnik, Ajla Ana 
Egghart, Nika Zajšek, Nina Ulbl in tehnik Luca Maxi-
milian Simonič.

Petra Caf

Kulturni dan

V četrtek, 3. 4. 2014, smo se odpeljali z avtobusom 

v Maribor. Obiskali smo muzej. S kustosinjo smo odšli 
v sobo, kjer je bilo veliko raznih reči. Pogovarjali smo 
se o trgovini. Videli smo star denar, staro tehtnico, ki 
še je delala. Igrali smo se za trgovino. Izdelali smo si 
tudi denarnico. Za izdelavo smo potrebovali karton, 
volno, iglo in kovinsko bunkico. Ko smo končali z de-
lom, smo se odpravili v park. Tam smo se posladkali. 
Igrali smo se na igralih. Videli smo veveričko.

Imeli smo se lepo.
Neja Lašič, 2. a

Športni uspehi učencev
OŠ Voličina

V nedeljo, 30. 3. 2014, je v 
Velenju potekalo državno pr-
venstvo Sabljaške zveze Slove-
nije. V disciplini MEČ je Ka-
tarina Leš v kategoriji »deklice 
C« do 12 let osvojila odlično 2. 
mesto in srebrno medaljo. Zelo 
uspešna pa je bila tudi v kate-
goriji »Deklice B« do 14 let, saj 
je osvojila 3. mesto in bronasto 
medaljo.

V športni dvorani v Podlehniku je v soboto in 
nedeljo, 5. in 6. aprila 2014, potekalo mednarodno 
tekmovanje v karateju za vse kategorije, in sicer Od-
prto balkansko prvenstvo. Odlično so se izkazali 
tudi učenci šole, ki trenirajo v Karate klubu WKSA 

AKTUALNO



25. april 2014

stran 6

AKTUALNO

Duplek, saj je Sara Rojs osvojila 2. mesto (kumite), 3. 
mesto je osvojila Hera Agapito Masten (kate) in prav 
tako 3. mesto je osvojil Nik Mesarec (kumite). Vsem 
učencem čestitamo za dosežene uspehe in jim želimo 
uspešno športno pot.

Ravnatelj

Judoist Rene Hercog ponovno 
prvi 

Petošolec, Rene Hercog, je 
na tekmi International Easter 
Cup Neunkirchen, ki je bila 
12. aprila v sosednji Avstriji, 
ponovno stal na stopničkah. 
V absolutni kategoriji U12 + 
55 kg je osvojil odlično prvo 
mesto. Čestitamo!

Petra Caf

Plavalni tečaj

V ponedeljek, 7. 4. 2014, smo vsi komaj čakali, da 
po nas pride avtobus. Ko smo prispeli v Terme Ptuj, 
smo vzeli brisače in oblekli kopalke. Odšli smo v velik 
bazen. Tam smo pokazali, kaj znamo.

Razdelili smo se v prvo, drugo in tretjo skupino. 
Nekateri so se naučili plavati kravl. V petek je bilo te-
stiranje. Ker smo ga vsi uspešno opravili, smo odšli na 
tobogan. Tobogan je bil različnih barv: črne, svetlo-
modre, oranžne, rdeče in zelene. Pod toboganom nas 

je čakala naša učiteljica. Nekateri niso odšli na tobo-
gan, ker niso želeli. Na koncu nas je obiskal raček Vili 
in nam razdelil bombone.

Lana Hubernik, 2. a

Pravljično srce

V ponedeljek, 14. 
aprila, smo se učenci 
od 6. do 9. razreda 
odpravili v Mestno 
Gledališče Ptuj. Ogle-
dali smo si predstavo 
Pravljično srce. To je 
igra za mladino, ki 
govori o odraščanju, 
čustvih najstnikov. 
Zgodba govori od 
dveh najstnikih Gi-
deon in Kirsty, ki se 
srečata v zapuščenem 
kulturnem domu in 
tam razpravljata o svojih »problemih« v družini. Kir-
sty želi rešiti probleme na najstniški »odrasel« način, 
medtem ko Gideon rešuje probleme na svoj pravljični 
način z veliko domišljije. Ta način se sprva zdi otročji, 
a na koncu spoznamo, da je njegovo razmišljanje pol-
no modrosti in bližje reševanju problemov. Na koncu 
sama odigrata zgodbo o svojih življenjih na pravlji-
čen način in tako rešita svoje probleme. Predstavo je 
režiral Miha Alujevič in z veseljem bi si še jo enkrat 
ogledali.

Nina Kmetič in Sara Toplak, 8. a

Popravek:
V prejšnji številki Šolarčka se je na strani 4. 

prikradla napaka v 6. odstavku o tekmovanju v 
ŠKL. Pravilni zapis je: »Drugo tekmo smo odi-
grali z domačini OŠ Dobrova, ki so bili že pre-
pričani, da bodo prvaki ŠKL, saj so v uvodnem 
srečanju premagali OŠ bratov Letonja.« Za na-
pako se opravičujemo.

Sara Rojs Nik MesarecHera Agapito M.
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Plavalni tečaj

Prejšnji teden smo imeli plavalni tečaj. Bili smo na 
Ptuju. Bil sem v skupini Ribiči. Plavati me je naučila 
učiteljica Manuela. Bilo mi je zelo všeč.

Jan Rebernik, 2. a

Moja Indija Koromandija

Tam v Indiji, tam v Koromandiji
ti ptički pojo,
tam ti bonbončki iz stropa visijo,
a če jih poješ deset,
si v Indiji Koromandiji slaven za cel svet. 

V sobi je postelja iz čokolade 
in igrače iz marmelade,
pisalna miza iz pisanih bombonov je
in zavese iz kartonov.

V kuhinji so lonci iz medenine,
zato se nam po hrani cedijo sline,
žlice so iz lesa,
da bi juha topla bila. 

Blaž Sekol, 3. a

Kozel

Hribovec je kozla kupil
in ga peljal ves vesel
v ovčjo stajo, da bi kozel
skupaj z ovcami živel ...

Ko je kozel prispel v stajo, se je zaljubil v eno ovco. 
Skakal je in skakal okoli nje. Prinašal ji je rože, sad-
je in seno. Bil je vljuden tudi do ostalih ovc. Nekega 
dne pa mu ovca reče: »Dragi kozel, jaz sem ovca, nič 
ne bo!« Žalosten se zavleče v kot in se smili sam sebi. 
Naenkrat se odprejo vrata. V hlev vstopi hribovec v 
spremstvu prelepe koze. Zdaj bo kozel spet vesel ...

Hera Masten Agapito, 3. a

Hribovec je kozla kupil in ga odpeljal domov. 
Doma ga je odpeljal k ovcam. Ovce so ga lepo 

sprejele. Kozel se je pri ovcah počutil varnega. Ponoči 
so se vse ovce tiščale druga k drugi, še kozel se jim je 
pridružil. Zjutraj jih je ovčar gnal v hribe na pašo, kjer 
so se ovce in kozel do sitega napasli. Tako se je kozel 
navadil življenja v hribih.

Blaž Sekol, 3. a

Luka čara

Luka hišo si pričara,
v njej stanuje njegova Klara.
Ko je hiša že prav stara,
si jo sam odčara.

Luka velik čarovnik je,
stopil bi lahko prav na vse.
Ko mu dolgčas prav že je,
si pričara smokije.

Čara dneve in noči,
prav nikoli ne zaspi.
Ko si Luka kaj zamisli,
potem vedno si premisli.

Luka Klaro prav očarati zna,
s čarovnijami ji zaigra.
Ko pa hiša je že prazna vsa, 
še Luka in Klara zaplešeta.

Vid Caf, 4. a

Letalozaver
 
Naše letalo
po nebu jadra,
kot kakšna ptica
s krili mahlja.
 
Pod krili dva motorčka ima,
ko mu zavreta,

Sara Rojs, 3. aTinkara Štruc, 2. a
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po nebu zdrvi,
da se za njim zakadi.
 
Ko se utrudi naše letalo,
pristane
kot kakšno padalo.
 
In ko se znoči,
naše letalo,
kar pod drevesom zaspi.

Klara Matjašič, 4. a

Prijateljstvo

Prijateljstvo je velika stvar,
dobrim prijateljem je zanj mar.
Če je skrbno negovano,
je lepše in močnejše iz dneva v dan.
 
Na njega pazim zelo,
saj pomeni mi veliko.
Kot roža cveti,
saj te razbremeni.

Ustvariti ga ni težko,
rabiš samo prijateljico.
Nekaterim pa je to težko,
če tudi bi ga pazili močno.

Ajla Ana Egghart in Tajda Hamler, 5. a

Kaj vse diši?

Diši hrana –
juhe, prikuhe,
različne omake. 
Dišijo ljudje – 
vsak po svoje.
Diši tudi zrak – 
v gozdu diši drugače
kot v mestu ali na vasi.

Dišijo rože – 
male in velike,
vsega sveta oblike.

Larissa Vogrin, 7. a

My pet

At home I have 
a turtle Želvek. He's 
got green armour, 
a green and yellow 
tail and a red spot 
on his neck. He li-
kes sunny weather. 
Then he sunbathes. 
He's got a big aquarium. In his aquarium are water 
and stone. He likes playing with my cat Lenko. He eats 
dried worms which mum buys in a pet shop. He is 
twenty–one years old. He is a very adventurous turtle. 
I like him because he is small and cute. He sleeps in 
water all night.

Here's is a picture of him.
Tamara Kurnik, 6. b

My pet is a dog. His 
name is Besi. He is short. 
He has a short tail, long 
ears, small legs and green 
eyes. He has brown hair. 
Besi is cocker spaniel. I 
like to play with him beca-
use he is funny. In winter 
he sleeps in our house be-
cause it is too cold outside. 
He has two dog's friends Dina and Mišo. He doesn't 
like driving in a car. Besi likes cats. Sometimes I am 
angry because he sleeps in my bed. He is always hun-
gry and he drinks a lot of water. Our family loves him 
and he loves us, too. We are very happy because we 
have a great dog.

Tomaž Ornik, 6. b

LITERARNE STRANI

Ajla Ana Egghart, 5. a Tim Horvat, 9. a
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Pomlad pri Vrabčkih v Selcah

V skupini Vrabčki smo se pomladi zelo razvese-
lili. Lepo vreme nas dan za dnem vabi na prosto, kjer 
spremljamo prebujanje narave. Imamo veliko srečo, 
da okrog našega vrtca raste veliko različnih rož, gr-
mov in dreves, ki jih lahko opazujemo. Z opazova-
njem se naučimo veliko novega in tako vam lahko 
zaupamo, da drevesa cvetijo, brstijo, imajo popke ... 
Vsako drevo je nekaj posebnega in nekaj posebnega 
so tudi živali in žuželke, ki letajo iz cveta na cvet in iz 
drevesa na drevo (slika 1).

Radi imamo naravo, zato jo želimo zaščititi in ji 
pomagati, da ostane vedno lepa in bogata kot je sedaj. 
Pomagamo ji tako, da skrbimo za živali in rastline, da 
varčujemo z vodo, z električno energijo in ločujemo 
odpadke. Res ne bi želeli, da naša drevesa predelajo v 
papir, če ga lahko pridelajo iz odpadnega papirja, ki 
ga mi skrbno ločujemo. Ogledali smo si ekološki otok 
in spoznali različne zabojnike, v katere odvržemo do-
ločene odpadke. Veste, da imamo za vsako vrsto od-
padkov zabojnik drugačne barve, no, da so pokrovi 
različnih barv? Tudi v vrtcu imamo različne koše, za 
različno vrsto odpadkov (slika 2).

V mesecu marcu smo dali velik poudarek mami-
cam. Ob njihovem prazniku smo se jim zahvalili za 
njihovo ljubezen, neprespane noči ter za vse kar sto-
rijo za nas. Mamice smo povabili v vrtec, kjer smo 
skupaj uživali ob poslušanju pravljice Koga ima ma-

mica rajši, ki nam jo je pripovedovala knjižničarka 
Aleksandra (slika 3).

Veste, da ima naša skupina pravšnje ime, saj smo 
tudi mi tako razposajeni in polni energije kot ptički 
vrabčki. Zelo smo veseli, ko se igramo in sprostimo na 
našem igrišču (slika 4).

Kadar nam zagode vreme in je naše igrišče mo-
kro, gremo na nogometno igrišče z umetno travo. Saj 
zagotovo veste, da otroci zelo radi tekamo. Obvlada-
mo že vodenje, podajanje in lovljenje žoge, kakor tudi 
igro nogometa (slika 5).

Radi imamo pravljice, ki nam jih prebirata vzgoji-
teljici v vrtcu in starši doma ter dramske in lutkovne 
predstave, ki si jih pripravimo v vrtcu. Posebno do-
živetje je, kadar si ogledamo lutkovno predstavo v 
pravem gledališču. Tokrat smo si v mariborskem lut-
kovnem gledališču ogledali predstavo Maček z vrečo 
opotečo.

Pomlad nam je med drugim prinesla veliko pra-
znikov in nekaterih se še posebej razveselimo. Da 
velikonočni zajček ne bo preobremenjen, smo mu mi 
pobarvali jajčke velikanke. (slika 7).

Smo vas prepričali, da je pri nas vedno zanimivo, 
zabavno in veselo? Vsak dan je namreč lahko lep; pa 
naj bo sončen, deževen ali oblačen. Če ne verjamete, 
pa pridite kdaj pogledat. In da ne pozabimo: »Lepo se 
imejte in veliko se smejte!«

Otroci in vzgojiteljici skupine Vrabčki

Slika 1: Zelo radi slikamo s čopiči in odločili 
smo se, da cvetočo češnjo slikamo prostem.

Slika 2: Da bo ločevanje lažje, smo koše 
označili in jih polepšali.

Slika 3: Mamicam smo zapeli še nekaj pesmic 
in jim z deklamacijo Prošnja povedali, da jih 
imamo zelo radi. V zahvalo smo jim pokloni-
li rožico in voščilnico.

Slika 4: Na igrišču imamo najraje lesko, po 
kateri vsi radi plezamo in preizkušamo moči 
naših mišic. In veste, kaj ugotavljamo? Ha 
ha, da smo vsak dan večji in močnejši. 

Slika 5: Najprej se je treba ogreti in razmi-
gati.

Slika 7: Če nam je v zahvalo kaj prinesel, 
vam še sporočimo.
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Tina Pliberšek, 6. a



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
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

Trg osvoboditve 7
2230 Lenart v Slovenskih goricah

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

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

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

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

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

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

   Bodite 
brez skrbi,
   za šolske 
potrebšèine

poskrbimo mi.
www.kopija-nova.si

   Bodite 
brez skrbi,
   za šolske 
potrebšèine

poskrbimo mi.

NAVIGARIS poslovne rešitve, svetovanje, storitve d.o.o. 
 

E: info@navigaris.com                  W: www.navigaris.com 
Pot v Dobravo 6
2235 Sv. Trojica

GSM: 031 722 618



Zgodba govori o pobeglih kolebnicah. Vse se je 
začelo, ko je tovarišica stopila v razred. Bilo je vse tiho. 
Tega ni bila vajena, da bi bili otroci tiho kot miške. 
Vprašala je, ali je kaj narobe, da so tako tihi? Razred je 
še vedno molčal. Nato je tovarišica vprašala Laro, za-
kaj so tako tihi. Lara je takoj padla v jok in tovarišica 
je spregledala, da pri njej ne bo kaj dosti zvedela. Po-
tem je vprašala še Katarino. Katarina ji je začela jeclja-
ti, da so se dekleta s kolebnicami igrale na dvorišču, 
zatem so prišli fantje, ki so jim kolebnice hoteli izpu-
liti iz rok. Nato so se kolebnice začele ovijati okrog 
njih. Marko je z eno celo udaril Sašo, da je imela pravo 
klobaso na glavi. Marka je tovarišica vprašala, če je 
to res in on ji je odgovoril z da. Dodal še je,da ni bilo 
nalašč. Kolebnica se je namreč tako čudno zvila, da 
jo je sama oplazila. Tovarišica je še hotela vedeti, kaj 
se je potem zgodilo, saj so bili še naprej tako žalostni. 
Katarina je spet začela jecljati češ, da so se kolebnice 
potem dvignile in začele leteti. Tovarišica se je začudi-
la in še naprej poslušala Katarino. Ta pa je nadaljevala 
in rekla, da so se nekatere izmuznile skozi kolesarjevo 
kolo, tako da jih niso mogli ujeti. »Niti ene,« je spet 
vprašala tovarišica? Katarina pa je nadaljevala, da ne, 

niti ene, vse so se izmuznile. Tovarišica pa je malce 
pomislila, nato pa jim rekla, da jim verjetno ni bilo 
všeč njihovo divjanje. Otroci so namreč tako tolkli 
drug po drugem. A naj so še tako razmišljali, kolebni-
ce se niso vrnile.

Vid Caf, 4. a

Tovarišica je stopila v razred in začela pisati v 
dnevnik. Zanimalo jo je, zakaj so učenci tako tiho in 
potrti, najprej je vprašala Laro, ki je začela jokati. Nato 
še Katarino, ki je jecljavo povedala, da so se dekleta 
igrale s kolebnico, nato pa so prišli fantje in jim koleb-
nice izpulili iz rok. In Marko je udaril Sašo po glavi, 
tako da zgleda, kot da ima klobaso na glavi, a nena-
merno saj se je kolebnica sama zvila. Obkrožile so jih 
kot kače in pobegnile. Želeli so za njimi in uloviti vsaj 
eno, a jim ni uspelo. Tovarišica jim je dala nasvet, če 
se bodo fantje začeli lepše obnašati, se bodo verjetno 
kolebnice vrnile. 

Jaz mislim, da se bodo fantje začeli lepše obnašati 
in se bodo kolebnice vrnile. 

Julija Sirk, 4. a 

Pobegle kolebnice

Osnovna šola Voličina je drugačna. Izdajanje šolskega glasila Šolarček, ki ga izdajamo mesečno neprekinjeno že 15 let, je naša posebnost. V no-
vembru 2013 smo izdali jubilejno 150. številko. Osnovna šola Voličina je tudi zaradi zbranih sredstev sponzorjev in staršev donatorjev lahko lepa 
in urejena, vendar to ni dovolj. V šoli in vrtcu smo najpomembnejši kakovostni, dobri vzgojitelji in učitelji. Zaposleni se bomo še naprej trudili, da 
bosta vrtec in šola v Voličini strokovno rastla ter da bosta dobra oz. kakovostna. To bomo dosegli z izboljševanjem pedagoškega procesa in dobrim 
ter korektnim sodelovanjem s starši in z okoljem. Prizadevali si bomo, da nam boste starši zaupali. V sodelovanju s podjetji in vami, starši, se bomo 
še naprej trudili z zbiranjem sredstev v šolskem skladu in izdajanjem Šolarčka. Ravnatelj mag. Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: 
Nina Kocpek, Karolina Rojko, Sara Toplak, Nina Kmetič, Dominik Petko, Manuela Brunčič, Tina Goznik, Zala Jug in Sara Vogrin, mentorica in le-
ktorica: 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, Zavod Repub-
like Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

LEŠNIK & ZEMLJIČ d.o.o.
Turistična agencija LEZE
Mariborska cesta 16
2235 Sv. Trojica

lesnik-zemljic@leze.si 
www.leze.si
tel.: 02 720 55 48
GSM: 030 300 138

tlakovanje, nizke gradnje, trgovina, d.o.o.

www.tlakovanje.com

GSM: 041 359 618

Spodnja Voličina 97k, 2232 Voličina


