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Končujemo zelo uspešno šolsko 
leto 2013/14

Na začetku šolskega leta je šolo začelo obiskovati 
230 učencev, med šolskim letom se je en učenec pre-
pisal na drugo šolo, štirje pa so se vpisali k nam, tako 
šolo ob zaključku šolskega leta obiskuje 233 učencev. 
V zadnjih 14 letih smo se letos na šoli prvič srečali z 
izobraževanjem učencev tujcev, saj imamo na šoli 4 
take učence. Vrtec je septembra začelo obiskovati 85 
otrok, v juniju 2014 pa vrtec obiskuje 88 otrok.

Prejeto vabilo šoli na brezplačni ogled tekme Eu-
roBasketa je bil dovolj velik motiv in izziv, da smo se 
prijavili in prejeli 250 brezplačnih vstopnic za tekmo 
med Poljsko in Španijo v nedeljo, 8. 9. 2013. Vsem 
učencem OŠ Voličina smo omogočili, da si v dvorani 
Zlatorog v Celju ogledajo največji športni dogodek v 
Sloveniji. Učenci šole uspešno trenirajo in tekmuje-
jo na mnogih tekmovanjih za svoje klube. Zelo smo 
bili veseli povabila na ogled Mladinskega svetovnega 
prvenstva v judu, ki je bilo organizirano meseca ok-
tobra 2013 v Ljubljani v Stožicah, saj imamo na šoli 
zelo uspešne tekmovalce v judu. Oba velika športna 
dogodka sta bila priložnost, da so si učenci šole lah-
ko ogledali najboljše športnike na svetu, naše največje 
športne dvorane in občutili ter doživeli vrhunske tek-
movalne trenutke.

Na 7. sestanku sveta staršev, ki je bil 26. 9. 2013, 
so starši pri 10. točki Pobude in predlogi članov pre-
dlagali, da se poskuša uvesti nova šolska proga, ki po-
teka ob glavni cesti od Lenarta proti Voličini in sicer 
od parkirišča podjetja Letra d.o.o., Sp. Voličina 1, do 
avtobusne postaje v Voličini. Vloga, ki smo jo poslali 
ustanovitelju, Občini Lenart, je bila uspešno rešena, 
zato se 4 učenci, ki živijo na tem območju, lahko vsa-
ko jutro pripeljejo v šolo in se popoldne lahko odpe-
ljejo proti domu. Prevoz je torej učencem omogočen 
1-krat dnevno v šolo in iz nje.

Šola je nadaljevala z izvajanjem projekta Učenje 
učenja, ki ga vodi Šola za ravnatelje. Zadnje tri delav-
nice, Timski pouk in sodelovalno učenje, Sodelovanje 
z okoljem in Profesionalni razvoj in učenje učenja, so 
bile izvedene v tem šolskem letu. Pri izvedbi delav-
nic in delu v vmesnih aktivnostih so strokovni delavci 
šole preizkušali aktivne oblike in metode dela z učen-
ci. Učitelji smo torej razmišljali o temeljni dejavnosti 
šole – pouku in o tem, kako ga izboljšati.

V petek, 24. 1. 2014, je učitelj fizike, Davorin Ži-
žek, v 8. a razredu izvedel strnjeno hospitacijsko uro 
(90 minut), ki jo je spremljalo 12 učiteljev fizike in 
svetovalec ZRSŠ OE Maribor, g. Milenko Stiplovšek. 
Prisotni smo bili zelo zadovoljni z izvedenim pou-
kom, saj so učenci pri pouku delali samostojno in bili 
zelo aktivni.

Šola je vključena tudi v projekt Dvig ravni znanja 
in delo z nadarjenimi, ki ga koordinira ZRSŠ OE Ma-
ribor. Precej učiteljev se je v okviru tega projekta ude-

ležilo spremljave pouka (hospitacij) na drugih šolah, 
podobno kot so učitelji fizike pouk spremljali pri nas. 

Novost v tem šolskem letu je ukinitev opisnih 
ocen v 3. razredu. Po mnogih letih so tretješolci spet 
ocenjeni številčno. 

V tem šolskem letu smo v sodelovanju z Zavodom 
RS za šolstvo v vrtcu dali poudarek delu v projektu 
Porajajoča se pismenost. 

Šola se je prijavila na razpis MIZŠ za postopno 
uvajanje 1. tujega jezika v 2. razredu. Na prijavi je bila 
uspešna, zato bodo vsi učenci 2. razreda v šolskem 
letu 2014/15 imeli v urniku 2 uri pouka angleščine.

Vsi strokovni delavci šole in vrtca smo se udeležili 
izobraževanja (tematske konference) Objava tekstov-
ne in slikovne novice na šolski spletni strani, ki sva 
ga izvedla z učiteljem šole Danijem Sajtlom. Računal-
ničarju Daniju se najlepše zahvaljujem za vso opra-
vljeno delo, saj je spletna stran šole na podlagi znanja, 
ki so ga pridobili udeleženci, postala v drugi polovici 
šolskega leta veliko bolj živahna in aktualna.

Zelo smo ponosni, da Šolarček neprenehoma iz-
haja že polnih 15 let. V novembru 2013 je šola izdala 
jubilejno 150. številko. Šolarčka od številke 101 do 150 
smo vezali v 17 knjig. Štiri knjige smo poslali v NUK, 
en izvod pa smo oddali v Knjižnico Lenart.

Delo v šolskem letu je potekalo po LDN šole in 
vrtca. Načrtovane dneve dejavnosti smo realizirali, 
prav tako pa tudi dejavnosti v vrtcu. Vzgojno-izobra-
ževalno delo v vrtcu in šoli je potekalo umirjeno in 
brez problemov. 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 medge-
neracijsko.

Šola je izpeljala načrtovana tekmovanja iz znanja 
ter omogočila učencem, ki so se na teh tekmovanjih 
izkazali, da so se udeležili medobčinskih, regijskih in 
državnih tekmovanj. 

Od 233 učencev je Bralno značko osvojilo 200, to 
pomeni več kot 85,84 %. Posebno pohvalo si zaslužite 
učenci I. in II. VIO, saj ste jo skoraj vsi osvojili. Le 
4 učenci iz I. in II. VIO Bralne značke niso osvojili. 
Vsem bralcem in mentorici Katji Potočnik, ki je spod-
bujala učence k branju v I. in II. VIO iskreno česti-
tam. Tudi v III. VIO jo je več kot polovica učencev 
osvojila. Mentorici Mateji Karneža in vsem bralcem v 
III. VIO čestitam za prebrane knjige. Posebno čestitko 
si zasluži 17 devetošolcev, ki so bili zvesti branju vsa 
leta šolanja, to pomeni, da so osvojili Bralno značko 
vseh devet let. Ker je bila večina devetošolcev zvesta 
branju, se to posledično kaže na uspehih, ki so jih do-
segli. Eden od uspehov je zagotovo uspeh na NPZ.

Na začetku maja so vsi učenci 9. razreda pisali 
NPZ iz MAT, SLJ in FIZ. Pri SLJ so dosegli 66,60 % 
(55,07), MAT 57,00 % (53,39) in FIZ 47,57 % (46,30) 
uspešnost. Povedano drugače ste v povprečju pri vseh 
treh predmetih dosegli 57,06 % uspešnost, na nivoju 
države pa je uspeh pri teh treh predmetih 51,59 %, 
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to pomeni, da so devetošolci OŠ Voličina dosegli v 
povprečju 5,47 % boljši rezultat kot vrstniki na nivoju 
Slovenije. Čestitam.

V tem šolskem letu je 34 učencev 6. a in b razre-
da prav tako pisalo NPZ. Pri SLJ so dosegli 64,13 % 
(62,10), MAT 60,30 % (62,47) in TJA 46,51 % (48,30) 
uspešnost. V povprečju so učenci pri vseh treh pred-
metih dosegli 56,98 % uspešnost, na nivoju države pa 
je bil uspeh 57,62 %. To pomeni, da so šestošolci NPZ 
pisali 0,64 % slabše, kot so v povprečju pisali vrstniki 
v državi.

Želja zaposlenih v vrtcu in šoli je, da bi delo, ki 
ga opravljamo, potekalo v zadovoljstvo vseh vplete-
nih, v prvi vrsti otrok in učencev, vas staršev in tudi 
vzgojiteljev ter učiteljev šole. Zelo veseli smo, da ne-
soglasja, dileme, nesporazume itd. sproti rešujemo in 
to v vrtcu ter v šoli. V večini primerov jih rešimo kar 
z odkritim pogovorom. Vrtec in šola ter zaposleni se 
skupaj z vami, spoštovani starši, veselimo uspehov in 
napredka vaših otrok. Šolsko leto 2013/14 je bilo zelo 
uspešno, zato želim pohvaliti vse učence za trud, ki ga 
vlagate v šolsko delo. 

Iskreno zahvalo namenjam vsem sodelavcem za 
dosledno in dobro opravljeno delo tudi v tem šolskem 
letu. Posebno se zahvaljujem strokovnim delavcem 
vrtca in šole, ki svojim umirjenim, doslednim in pred-
vsem strokovnim delom, dajete vsak svoj prispevek k 
rasti in uveljavljanju šole, da postaja vse bolj prepo-
znavna po kakovosti v okolju in pri institucijah, ki so 
povezane z vzgojo in izobraževanjem.

V nadaljevanju so navedeni učenci, ki so v šolskem 
letu 2013/14 osvojili srebrna in zlata priznanja na tek-
movanjih iz znanja ter druge odlične rezultate pod 
mentorstvom strokovnih delavcev šole. Prav ponosni 
pa smo tudi na učence šole, ki trenirajo in tekmujejo 
za razne klube ter dosegajo odmevne rezultate.

Larissa Vogrin je na državnem tekmovanju iz Ve-
sele šole osvojila srebrno priznanje, mentorica Alanka 
Knuplež. 

Katarina Šuster je na državnem tekmovanju v 
Konstruktorstvu, smer tehnično risanje, v kategoriji 
Cici-cad, osvojila 4. mesto, mentor Davorin Žižek.

Kaja Bela je v sodelovanju s še petimi sošolci v 
raziskovalni nalogi Vodni detektiv na temo Voda in 
energija osvojila pohvalo za 3. mesto, mentorica Irena 
Fišer.

Katarina Leš je na državnem tekmovanju iz Vese-
le šole osvojila srebrno priznanje, mentorica Alanka 
Knuplež. Katarina je tudi članica sabljaškega kluba 
Branik, ki je na državnem prvenstvu v kategoriji U12 
– meč deklice C osvojila 2. mesto in na državnem pr-
venstvu v kategoriji U14 – meč deklice B osvojila 3. 
mesto.

Matic Goznik je na državnem tekmovanju iz Ve-
sele šole osvojil srebrno priznanje, mentorica Alanka 
Knuplež. Matic je osvojil tudi srebrno Vegovo prizna-
nje na tekmovanju iz znanja matematike, mentorica 
Natalija Ornik.

Sara Vogrin je v sodelovanju s še petimi sošolci v 
raziskovalni nalogi Vodni detektiv na temo Voda in 
energija osvojila pohvalo za 3. mesto, mentorica Irena 
Fišer. Sara je bila zelo uspešna tudi na tekmovanju iz 
znanja matematike, saj je osvojila srebrno Vegovo pri-
znanje, mentorica Petra Šuman. Sara pa se je izredno 
izkazala tudi na učnem področju v vseh letih šolanja 
(po stari zakonodaji bi vsak razred zaključila z odlič-
nim uspehom).

Sara Korošec je v sodelovanju s še petimi sošolci 
v raziskovalni nalogi Vodni detektiv na temo Voda in 
energija osvojila pohvalo za 3. mesto, mentorica Ire-
na Fišer. Sara je v okviru Šolskega plesnega festivala 
na državnem tekmovanju v kategoriji plesnih parov s 
plesalcem Juretom Reckom v znanju angleškega valč-
ka, čačaja in rock'n'rolla osvojila 3. mesto, mentorica 
Petra Cvikl Marušič.

Jure Recek je v okviru Šolskega plesnega festivala 
na državnem tekmovanju v kategoriji plesnih parov 
s plesalko Saro Korošec v znanju angleškega valčka, 
čačaja in rock'n'rolla osvojil 3. mesto, mentorica Petra 
Cvikl Marušič. Jure pa se je izredno izkazal tudi na 
učnem področju v vseh letih šolanja (po stari zakono-
daji bi vsak razred zaključil z odličnim uspehom).

Dominik Petko je na državnem tekmovanju iz 
Vesele šole osvojil srebrno priznanje, mentorica Alan-
ka Knuplež. Dominik pa je na državnem tekmovanja 
Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije z 
naslovom Zdrav dih za navdih za svoj izdelek prejel 
zlato trstiko, mentorica Irena Fišer.

Tina Goznik je v sodelovanju s še petimi sošolci 
v raziskovalni nalogi Vodni detektiv na temo Voda in 
energija osvojila pohvalo za 3. mesto, mentorica Irena 
Fišer. Tina je na tekmovanju iz znanja biologije osvoji-
la srebrno priznanje, mentorica Mojca Dajčman. Prav 
tako je Tina osvojila srebrno priznanje na tekmovanju 
iz znanja zgodovine, mentorica Zdenka Ekselenski. 
Tina je bila uspešna tudi na državnem tekmovanju iz 
Vesele šole, saj je osvojila srebrno priznanje, mentori-
ca Alanka Knuplež. Tina se je izredno izkazala tudi na 
učnem področju v vseh letih šolanja (po stari zakono-
daji bi vsak razred zaključila z odličnim uspehom).

Zala Jug je v sodelovanju s še petimi sošolci v 
raziskovalni nalogi Vodni detektiv na temo Voda in 
energija osvojila pohvalo za 3. mesto, mentorica Ire-
na Fišer. Zala je na tekmovanju iz znanja slovenskega 
jezika za Cankarjevo priznanje osvojila srebrno pri-
znanje, mentorica Ksenija Trinko. Zala je bila zelo 
uspešna tudi na tekmovanju iz znanja matematike, saj 
je osvojila srebrno Vegovo priznanje, mentorica Petra 
Šuman. Izreden uspeh pa je Zala dosegla na tekmova-
nju iz znanja slovenskega jezika za Cankarjevo prizna-
nje, saj je osvojila zlato priznanje, mentorica Ksenija 
Trinko. Zala se je zelo izkazala na učnem področju v 
vseh letih šolanja (po stari zakonodaji bi vsak razred 
zaključila z odličnim uspehom).

Domen Leš je osvojil srebrno Stefanovo prizna-
nje na tekmovanju iz znanja fizike, mentor Davorin 
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Žižek. Prav tako je Domen na tekmovanju iz znanja 
matematike osvojil srebrno Vegovo priznanje, mento-
rica Petra Šuman. Domen je v sodelovanju s še pe-
timi sošolkami v raziskovalni nalogi Vodni detektiv 
na temo Voda in energija osvojil pohvalo za 3. me-
sto, mentorica Irena Fišer. Izreden uspeh je Domen 
dosegel z osvojitvijo zlatega Stefanovega priznanja na 
tekmovanju iz znanja fizike, mentor Davorin Žižek. 
Domen je tudi prejemnik diamantnega kenguruja, 
ki ga prejmejo tisti učenci devetega razreda, ki so v 
vsakem razredu uspeli osvojiti bronasto priznanje na 
tekmovanju iz znanja matematike. Izredno pa se je 
Domen izkazal tudi na učnem področju v vseh letih 
šolanja (po stari zakonodaji bi vsak razred zaključil z 
odličnim uspehom).

Rene Hercog je tekmovalec Judo kluba Branik iz 
Maribora, ki je na državnem prvenstvu v kategoriji od 
50 do 55 kg osvojil 1. mesto in postal državni prvak.

Tilen Caf je tekmovalec Ju-jitsu kluba Nippon Le-
nart, ki je na državnem prvenstvu v ju-jitsu v katego-
riji za dečke do 64 kg osvojil 2. mesto.

Lia Ludvik je tekmovalka Judo kluba Duplek, ki je 
na državnem tekmovanju v kategoriji mlajše kadetinje 
do 57 kg osvojila 3. mesto.

Sara Rojs je tekmovalka Karate kluba WKSA Du-
plek, ki je na državnem prvenstvu WKSA v kategoriji 
karate posamezno za deklice od 7. do 9. leta osvojila 
1. mesto in postala državna prvakinja. Sara pa je bila 
zelo uspešna tudi na Odprtem Balkanskem prvenstvu 
v karateju (kumite), ki je potekalo v Podlehniku, saj je 
osvojila 2. mesto.

Hera Agapito Masten je tekmovalka Karate klu-
ba WKSA Duplek, ki je na Odprtem Balkanskem pr-
venstvu v karateju (kate), ki je potekalo v Podlehniku, 
osvojila 3. mesto.

Nik Mesarec je tekmovalec Karate kluba WKSA 
Duplek, ki je na državnem prvenstvu WKSA v kate-
goriji karate posamezno za dečke, stare 10 let, osvojil 
3. mesto. Nik pa je bil zelo uspešen tudi na Odprtem 
Balkanskem prvenstvu v karateju (kumite), ki je pote-
kalo v Podlehniku, kjer je osvojil 3. mesto.

Alen Preložnik je tekmovalec Keather Hwarang 
Maribor, ki je bil razglašen za najperspektivnejšega 
športnika Slovenskih goric za leto 2013. Alen je bil 
odličen tudi na svetovnem prvenstvu ITF v taekwon-
doju, ki je potekalo v Benidormu v Španiji, v kategori-
ji do 50 kg osvojil odlično 3. mesto. Alen je prav tako 
osvojil 1. mesto v Light Contact (LC) in s tem naslov 
državnega prvaka v kickboxingu med starejšimi ka-
deti v kategoriji do 47 kg in 1. mesto v Light Contact 
(LC) in s tem naslov državnega prvaka v kickboxingu 
med starejšimi kadeti v kategoriji do 50 kg. Alen je 
zmagal tudi na evropskem pokalu v kickboxingu, ki 
je bilo na Hrvaškem, in sicer v kategoriji do 47 kg. 
Alen se je v letu 2014 udeležil tudi dveh tekmovanj za 
svetovni pokal v kickboxingu, ki sta bili v Avstriji in 
Italiji, ter se z obeh vrnil kot zmagovalec, v kategoriji 
Light Contact (LC) do 47 kg.

Natalija Krajnc, Ines Ulbl, Tinkara Sternad, Sara 
Korošec, Lia Ludvik, Lana Lašič, Katarina Šuster, 
Mihael Dobaja, Marko Bračko, Tadej Tkalec, Rok 
Sužnik, Aljaž Ruis, Matic Goznik, Žan Šprajc Ža-
gavec, Luka Horvat, Aljaž Goznik in David Ahme-
tovič so učenci šole, ki so v tekmovanju ŠKL – mali 
nogomet v sezoni 2013/14 osvojili 3. mesto, mentorja 
Petra Cvikl Marušič in Brane Lazič.

Miha Dobaja, Marko Bračko, Luka Horvat, 
Aljaž Ruis, Rok Sužnik, Matic Goznik, Žan Žaga-
vec Šprajc, Žan Rebernik, Aljaž Goznik, Matic Ma-
tija Horvat, Nik Kostanjevec, Jan Fras, Rene Capl 
in Alen Ruis so učenci OŠ Voličina in igralci ekipe 
KMN Slovenske gorice, ki so s trenerji Dejanom 
Krambergerjem, Andrejem Fekonjo in Štefanom Rui-
som osvojili 1. mesto oz. postali državni prvaki v Fut-
salu U-13. 

Iskreno čestitam vsem za dosežene uspehe.
Ravnatelj

Poročilo o višini in porabi
sredstev šolskega sklada

Šola je v tem šolskem letu v šolskem skladu zbrala 
skupaj 11.130,00 €, za izdajanje šolskega glasila Šolar-
ček, in sicer za stroške tiskanja 10 številk smo porabili 
2.000,00 €. Preostanek sredstev v višini 9.130,00 € je 
namenila za nakup novih učil in učnih pripomočkov 
ter knjig.

Šola je upravnemu odboru šolskega sklada, ki se 
je sestal v torek, 13. 5. 2014, na podlagi potreb in že-
lja učiteljev in vzgojiteljev predlaga, odbor pa je po-
trdil, da se iz sredstev šolskega sklada pri Mladinski 
knjigi kupijo 4 kom Project i-Tools DVD–ROM v 
skupni vrednosti 1.076,40 €. Na omenjenih DVD-jih 
so za učence od 6. do 9. razreda interaktivni učbeniki 
z dodatnimi vajami za utrjevanje angleškega jezika. 
Pri podjetju Izolit d.o.o. se je kupila ABC Igralnica, 
didaktična igra s priročnikom (defektologinja) v zne-
sku 76,64 €. Pri podjetju Gol d.o.o. Rogatec so se za 
potrebe športne vzgoje nabavile rokometne žoge, ko-
ordinacijska lestev in žoge za odbojko v skupni vre-
dnosti 799,67 €. Za otroke v podaljšanem bivanju so 
se pri podjetju Pikapoka d.o.o. Ptuj kupili lego cestni 
dirkalnik, lego mala hišica, lego helikopterski nadzor, 
lego tovorno letalo in lego cars pobeg agenta Dajza v 
skupni vrednosti 132,35 €. Pri Izotech založbi d.o.o. 
se je nabavilo 30 kom Gigo malih ur v skupni vre-
dnosti 120,00 €. Za kolesarje so se pri Tisk in darila 
Magra d.o.o. nabavili odsevni brezrokavniki v skupni 
vrednosti 108,33 €. Pri Keraterm Konjedič Franc s.p. 
Kranj se je kupila Rohde električna peč za keramiko 
Toploader Ecotop v vrednosti 1.866,60 €. Pri Chebel-
tza, Petra Rebek s.p. Lj-Šmartno, so se za otroke vrt-
ca kupila kolesa (15 poganjalcev) v skupni vrednosti 
958,05 €. Za pouk FIZ in TIT se je kupila Učenčeva 
zbirka EVP 1, tridelna omara s pladnji, voziček s pla-

AKTUALNO
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dnji in demonstracijska magnetna EVP-1 v skupni 
vrednosti 2.515,03 €. Za potrebe šolske knjižnice se 
je pri različnih založbah kupilo 91 knjig v skupni vre-
dnosti 1.476,93 €.

Vsem staršem donatorjem in sponzorjem, ki so-
delujete v šolskem skladu, se za darovana sredstva 
najlepše zahvaljujem.

Ravnatelj

Otroci in učenci pojemo, plešemo 
ter igramo

Eva Kurnik v vlogi Celine Dion

Prireditev Otroci in učenci pojemo, plešemo ter 
igramo otroci in učenci skupaj z učitelji ustvarjamo že 
nekaj let. Vsako leto je ta prireditev nekaj posebnega 
in vsako leto odkrijemo kak talent več.

Prireditev je bila 23. maja 2014. Ne moremo do-
ločiti, katera je bila najlepša ali najboljša točka, saj so 
bile vse odlične. Na primer Eva Kurnik, ki se je pred-
stavila v vlogi Celine Dion in nas vse očarala s svojim 
glasom, šolski bend, ki nas je kot vedno ponesel v svet 
domišljije, mladinski in otroški pevski zbor, ki smo 
vas nasmejali. In še bi lahko naštevali. Seveda pa gre 
zahvala in občudovanje tudi vsem mentorjem, ki so 
nam pomagali pri pripravi in organizaciji.

Vsi otroci in učenci smo se trudili in porabili veli-
ko prostega časa. A trud in žrtvovanje sta se obresto-
vala. Tistim, ki pa jih ni bilo, pa je lahko pošteno žal.

Karolina Rojko, 8. b

Zaključek bralne značke

Ob zaključku bralne značke nas je obiskala pisate-
ljica Melita Osojnik. Predstavila se nam je z igro Son-
ce gre na potep. V igri je bilo vključenih veliko znanih, 
zabavnih slovenskih pesmih. Predstava je torej govo-
rila o soncu, ki ni želelo iti spat, zato je odšlo na potep. 
Z njim se je odpravila tudi majhna deklica, ki pa je 
sonce želela prepričati, naj gre spat, saj so se začele 
dogajati čudne stvari. Tako kot živalim je bilo tudi lju-
dem hudo. Ko je sonce končno postajalo utrujeno in 
ko je sprevidelo, da je krivo za vse žalostne obraze po 
svetu. Ob koncu predstave so na oder poklicali naše 

devetošolce, ki so pridno brali za bralno značko vseh 
devet let. Gospod ravnatelj je povedal,  da je šola kar 
uspešna glede bralne značke in da smo na to lahko 
ponosni. Vsem devetošolcem pa želimo veliko sreče 
na srednjih šolah.

Dominik Petko, 7. a 

Ustvarjanje na parkirišču

Odšli smo na parkirišče ustvarjat. Ustvarjali smo 
iz trave, lubja in kamnov. Naredili smo hiše, sončke, 
številke in mnogo drugega. Učiteljica Silva je potem 
vse fotografirala. Midva z Rokom sva naredila številko 
80, hišico in človeka. Veliko nas je naredilo podobne 
izdelke. Pri delu smo vsi uživali in se zabavali. Tisti, 
ki so prej končali, so lahko šli na igrala. Med delom 
smo si ogledali, kaj so naredili sošolci. Vsi so se zelo 
potrudili. V razred smo prišli utrujeni.

Želimo si še več takšnega ustvarjanja.
Nik Diego Damiš, 2. a

AKTUALNO



stran 7

24. junij 2014AKTUALNO

Naravoslovni dan v 1. razredu

V petek, 30. 5. 2014, smo imeli učenci 1. razreda 
naravoslovni dan. Odšli smo na pohod na Zavrh in 
opazovali različna življenjska okolja. Na travniku smo 
videli ivanjščico, kukavičjo lučico, zvončnico, solzice 
in različne trave. Ob robu gozda smo opazili že zrele 
borovnice. Opazovali smo potok in reko Pesnico. Ob 
mlaki smo prisluhnili glasnim žabam in videli lokva-
njeve liste in rogoz. In kaj nam je bilo najbolj všeč? 
Počitek in malica pod Maistrovim stolpom. Bilo je 
lepo.

Učenci 1. razreda 

NILOVO TEKMOVANJE V JUDU

V  SOBOTO, 31. MAJA 2014, JE V MARIBORU, 
V DVORANI ZA BORILNE ŠPORTE NIKA VRA-
BLA POTEKALO TEKMOVANJE ZA NAJMLAJŠE 
JUDOISTE  ZA 53. TRADICIONALNI BAUMGAR-
TNOV PAS 2014. OTROCI JUDO KLUBA DUPLEK 
SMO SE ODLIČNO ODREZALI. V STAROSTNI 
KATEGORIJI MLAJŠI CICIBANI SEM OSVOJIL 
PRVO MESTO.

NIL ŠKERBOT, 1. A

Zaključna ekskurzija 1. in 3.
razreda

1. in 3. razred smo se skupaj odpravili na zaključ-
no ekskurzijo. Pot nas je vodila na dvorec Trebnik, 

kjer smo se pogovarjali o zdravi prehrani. Gospa Mi-
haela nam je predstavila ognjičevo mazilo in sivkino 
olje. Dovolila nam je, da smo si svoje »stare« poškod-
be oskrbeli z ognjičevim mazilom, pike komarjev pa s 
sivkinim oljem. Gospe na dvorcu so nam skuhale pra-
vi zeliščni čaj in nam postregle z zdravim prigrizkom. 
Vsak izmed nas pa si je poslikal svoje copatke z jabol-
kom. V Slovenskih Konjicah smo v parku preizkusili 
tudi njihova čudovita lesena igrala. Ob 13.00 smo se 
odpravili v Mini ZOO. Videli smo papige, krokodila, 
opico, koze, ponije, zajčke, pava, purana, rakuna, puj-
se in kenguruja. Sprehodili smo se po kavbojski vasi-
ci in hiši groze. Po ogledu smo se odpeljali na Roglo, 
kjer smo se odpravili do razglednega stolpa. Tam smo 
se poigrali. Na koncu smo se odpravili v hotel Planja 
na sladoled. Čas je hitro minil, zato smo morali do-
mov. Imeli smo se lepo.

Učenci 1. razreda

Zaključna ekskurzija 2. razreda

V sredo zjutraj smo se odpeljali v živalski vrt v Lju-
bljani. Po poti v Ljubljano smo se ustavili na Trojanah. 
V živalskem vrtu smo si ogledali predstavo z morskim 
levom. Najbolj všeč mi je bila slonica Ganga. Videli 
smo geparda, risa, tigra, are, zebre, žirafe in druge ži-
vali. V trgovini smo si kupili spominke. Iz živalskega 
vrta smo se odpravili na letališče Brnik. Ogledali smo 
si letalo. Stara letala so mi bila zelo všeč. Posladkali 
smo se s sladoledom. Z letališča smo se odpravili v 
Voličino. Tam so nas pričakali starši.

Nika Pšajd, 2. a
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Zaključna ekskurzija 5. razreda

In prišel je tisti dan, 
ki sploh ni bil zaspan.
Na avtobus smo šli 
in se odpravili.

Na avtobusu smo se zelo zabavali.
Še posebej jaz, Luka, Saša in Nik,
ko se je od fotoaparata slišalo le klik klik.

Pomagala je retrica
na telefonu sošolca Nika.
Vsi vemo,
nastala je popolna slika.

In ko že tipamo po zabavi,
se avtobus ustavi.
In glej to reakcijo,
vsi gremo v akcijo.

Ob rudniku je garderoba,
v njej pa čudna roba.
In ko si vse smo nadeli,
smo v rudarskem vlaku sedeli.

Bil je občutek takšen,
da nisi vedel ali bi se smejal ali bil prestrašen.
Pa še učiteljica je bila v vagonu našem.

Ko iz podzemlja smo prišli,
smo se spet na avtobusu zabavali.
Ko smo izstopili, videli smo veliko vsega,
saj bila je prava lega.

Na sredini je jezero spalo,
na igriščih se je igralo.
Tam se je jedlo, pilo,
pa se še vedno ni stemnilo.

In ko je že bil čas, 
da se odpravimo nazaj v našo vas,
smo že na avtobusu sedeli
in si pridno peli.

In smo že izvlekli vso tehnologijo,
da smo se mi štirje šli »smeho manijo«.
Na videu smo bili kot race,
na kratko, pokali smo face.

Ko se dan je končal,
mi ni bilo žal,
saj dogodek ta bo v mojih mislih odmev
in v mojem srcu odsev.

Iva Šuman, 5. b

Zaključna ekskurzija 6. razreda

Na ekskurziji smo si ogledali spominsko hišo Pri-
moža Trubarja, grad Turjak in muzej na prostem na 
Muljavi. V spominski hiši nam je g. Andrej povedal 
nekaj zanimivosti o Trubarju. Nato smo se odpravi-
li na grad Turjak, kjer smo si ogledali nekatere pre-
dele gradu, npr. sedanjo koncertno dvorano, ki pa je 
prej bila streha nad glavo starim staršem od lastnika 
gradu, in freske na stenah cerkvice. V muzeju na pro-
stem, kjer nas je po ogledu kratkega videa presenetil 
dež, smo si ogledali rojstno hišo Josipa Jurčič in raz-
stavo »Spomini na deda«.

Freske na gradu Turjak

Presenetil nas je dež.
Katarina Leš, 6. a

Zaključna ekskurzija 7. in 8.
razreda

V torek, 3. junija, smo se učenci sedmega in osme-
ga razreda odpravili na zaključno ekskurzijo. Avtobus 
nas je popeljal po lepotah Gorenjske. Ogledali smo si 
Prešernovo rojstno hišo, Blejski grad, Bohinj. Na ža-
lost nam je dež onemogočil ogled slapa Savica, ampak 
smo se kljub temu imeli lepo.

Nina Kmetič in Sara Toplak, 8. a
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Jahanje

Jahanje je šport, pri katerem krepimo fizično in 
psihično moč. Enakomerno premikanje konja spod-
buja jahačeve hrbtne mišice k neprestanemu gibanju, 
ki dopolnjuje konjevo gibanje. 

Pri jahanju je najbolj pomembna jahalna oprema, 
saj nas obvaruje pred poškodbami pri padcih. Jahalno 
opremo sestavljajo: jahalna čelada, jahalni telovnik, 
jahalne hlače, rokavice, škornji, gamaše in bič. 

Večina konjskih pasem ima razvite 3 osnovne 
hode: korak, kas in galop. Korak je najpočasnejši hod, 
v katerem konj v pravilnem zaporedju prestavlja noge 
naprej. V kasu konj izmenično dviguje diagonalna 
para nog v dvotaktnem ritmu. Kas delimo na lahki kas 
in sedeči kas. Galop je gibanje v tritaktnem ritmu. Je 
najhitrejši in najnevarnejši hod, pri njem se najhitre-
je poškodujemo. Pri desnem galopu se konj močneje 
odriva z desnim parom nog in pri levem obratno. 

Obstajajo različne kategorije jahanja. Dresurno ja-
hanje je temeljna konjeniška disciplina, ki temelji na 
popolni usklajenosti jezdeca in konja. Konj in jahač ob 
svojem nastopu jahata ob glasbeni spremljavi. Je tudi 
olimpijska disciplina. Preskakovanje ovir se je razvilo 
iz lova na lisice v Angliji. Pri tekmovanjih iz preska-
kovanja ovir mora jahač s konjem preskočiti določeno 
število ovir, v določenem vrstnem redu in iz določe-
ne strani. Takšnim povezavam ovir pravimo parkur. 
Cilj jahača je, da prejaha parkur brez kazenskih točk. 
Le-te se dobijo ob prekoračitvi določenega časa in ob 
podrtih ovirah. Če jahač pozabi zaporedje ovir, pre-

skoči oviro, ki ni sestavni del parkurja ali pade s konja 
je izključen. Western jahanje je ena najstarejših oblik 
konjeništva. Iz začetkov western jahanja poznamo 
tudi zapise o osnovah jahanja, ki jih uporabljamo še 
danes. Namen western jahanja je, da se jahač in konj 
zlijeta v eno. 

Poznamo tudi terapevtsko jahanje, ki ugodno 
vpliva na gibalne in psihosocialne funkcije ter dina-
mično zdravljenje, usmerjeno je na celotnega človeka 
(telo, dušo in duha). Ni namenjeno le odpravljanju ali 
zmanjševanju bolezni in motenj, ampak tudi razvo-
ju potencialov, samouresničenja, razvoja socialnosti 
in humanega odnosa. Terapevtsko jahanje je zaradi 
svojih pozitivnih vplivov na človeka lahko dobro do-
polnilo klasičnim medicinskim terapijam, a ne njihov 
nadomestek. Terapevtsko jahanje razdelimo na tri 
glavna področja: hipoterapijo, terapevtsko-pedagoško 
jahanje in jahanje za osebe s posebnimi potrebami. 

Jahamo lahko tudi brez sedla, vendar je to zelo ne-
varno in moramo najprej zelo dobro obvladati konja 
in vse hode jahanja. Jahamo v maneži (jahališče), to 
je prostor obvarovan z ograjo in označen s črkami, 
katere upoštevamo pri dresurnem jahanju, lahko pa 
jahamo tudi v naravi.

Ker se tudi sama učim jahanja, vem, da ni večjega 
užitka, kot je ta, da se naučiš pravilnega in spoštljivega 
ravnanja s tako mogočno živaljo kot je konj, samoza-
vest, ki si jo pri tem pridobiš, pa je samo še dodatna 
nagrada. Pri vsem tem pa še dobiš najboljšega prijate-
lja za vse življenje. 

Ana Valenta, 6. a

ZANIMALO NAS JE

Skupinska fotografija 7. razreda Skupinska fotografija 8. razreda
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Na morju

S Kurnikovimi in Škodeji smo šli skupaj na mor-
je. Mi smo šli z avtodomom, oni pa z avtom. Ko smo 
prispeli, smo razstavili tendo in razgrnili preprogo ter 
sestavili mizo. Mama je začela pripravljati kosilo, ko je 
začelo močno deževati. Ko smo jedli, je bilo pod nami 
veliko vode. Ko je nehalo deževati, smo otroci šli razi-
skovat kamp. Vsi skupaj smo šli v Poreč. Med potjo se 
je Luku pokvarilo kolo. V bližini je bil servis, kjer smo 
popravili kolo. Eva si je kupila ribiško vrvico, s katero 
smo ujeli ribo. Kasneje smo jo dali nazaj v morje. 

Po petih dneh smo odšli domov, ker sem pogrešal 
svoje igrače.

Tino Hamler, 2. a

Prijatelji

Živela je žabica Regica. Bila je zelo osamljena. 
Mimo je priskakljal zajček Skokec. Tudi on je bil osa-
mljen. Skokec je vprašal Regico, ali bi bila njegova 
prijateljica. Regica je rekla da. Zagledala sta veveričko 
Košatko. Pridružila se jima je. Nato je tudi ona postala 
njuna prijateljica. In tako so bili prijatelji.

Ema Kovač, 2. a

Na bazenih

V četrtek je Klara prespala pri meni. Spali sva v 
spalnici. Vstali sva bolj zgodaj kot moj brat. Moja 
mami se je odločila, da se gremo kopat. Kopat smo 
se šli v Radence. S Klaro sva imeli morski deklici, ki 
sami plavata. Šli sva na vodni tok. Za jest smo imeli 
kifeljčke. Zelo smo se imeli lepo. Po kopanju smo šli 
na sladoled. Potem smo se utrujeni odpeljali domov.

Lara Lešnik, 2. a

Čarovnica vesela Dora

Vsak dan na balkonu čara, 

čarovnica - vesela Dora.
Hit čarovnic Dora je.
Poglejte, kaj  počne!

Salanabo, salanabo,
Špelo spremeni v čebelo,
Cvetko spremeni v baletko in
Ano spremeni v banano.

Pa ni ji to dovolj.
Joj,  kaj bi rada še ta Dora,
to bo še velika mora!

Niko spremeni v motiko,
Aljaža v nogometaša,
Rok  je sok postal,
Vito spremeni v  presto zvito, 
Moni pa postane poni.

Ne skrbite!
Saj bo vse odčarala.
Obanalas obanaj,
pa je vse nazaj.

Dora Egghart, 4. a

Dobro jutro

Dobro jutro ptički mladi.
Dobro jutro staro deblo.
Dobro jutro rožice,
zlate prepeličice.

Dobro jutro ti kropiva.
Dobro jutro sramežljiva.
Dobro jutro goska ti.
Srček moj vesel je kar za 3.

Dobro jutro veja krasna.
Dobro jutro  torta slastna.
Dobro jutro fantič moj.
Srček ti pa kar zapoj.

Larisa Roškar, 4. a

LITERARNE STRANI

Dominik Petko, 7. a Gaja Homec, 2. a
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Medtem ko gre še eno šolsko leto h koncu, so vse 
oči uprte v prihajajoče počitnice, se vam iz vrtca ja-
vlja skupina Zvezdice. Tudi mi že nestrpno čakamo 
počitnice, saj smo bili v tem šolskem letu zelo pridni. 
Naučili smo se veliko novih stvari. Šteti znamo do 10. 
Poznamo osnovne barve, kakšno drugo barvo in tudi 
dneve v tednu znamo poimenovati. Tako smo veli-
ki, da nas na sprehodu ne spremljata več ne biba in 
ne krokodil, ampak hodimo v koloni dva in dva. Pri 

zajtrku in kosilu si sami razdelimo prtičke in žlice. In 
ker smo veliki, uporabljamo tudi vilice. Nihče več ne 
potrebuje pleničke, saj uporabljamo školjko ali kahli-
co. Seveda smo se naučili tudi novih, težjih pesmic, 
deklamacij in izštevank. Sedaj pa že pridno vadimo, 
za naš prvi odrski nastop, to bo zaključna prireditev. 
Naslednje šolsko leto se vam oglasimo kot skupina 
Lunice ali Vrabčki. Tja nas bo namreč zanesla pot, ko 
si med počitnicami odpočijemo.

Zvezdice gredo na počitnice

*** Zvezdice ***
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Počitniška križanka

ZABAVNA STRAN
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Križanko je pripravila Zala Jug v šolskem letu 2010/11 in je do sedaj še nismo objavili.
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Selitev (3. del)

Tina Pliberšek, 6. a

Vas zanima razplet zgodbe? Oglasite se na šolski spletni strani www.os-volicina.si, kjer bo 15. julija 2014 obja-
vljen 4. del in 15. avgusta 2014, zadnji, 5. del stripa.
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Od leta 2005, ko smo prvič stopili skozi šolska vra-
ta, je minilo 9 let. Za nas je bilo to 9 zabavnih, lepih, 
nagajivih, vznemirljivih in prijetnih let. Čeprav nismo 

vedno ubogali učiteljev, in smo zaradi tega zašli v te-
žave, pa nam bo šola za vedno ostala v spominu. Tukaj 
je nekaj utrinkov.

ZA KONEC

9. razred se poslavlja (generacija 2005–2014)

Kdo od nas bo postal gasilec? Plavalni tečaj na Ptuju.

Kdo pravi, da ne znamo voziti? Spoznali smo tudi Modrega medvedka.

Zmagovalna »frizura«. Naša skupinska fotografija.



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



Tretješolci so brali besedilo o zdravilnih rastlinah. 
Nekateri so dodatno poiskali še nekaj koristnih na-
svetov, kako bezeg, kamilice in lipo uporabiti doma. 
Svetujejo vam, da si naberete cvetove teh rastlin. Po-
sušite jih za zimske dni. Kamilice in lipo sušite v sen-
ci. Cvetove bezga pa posušite na soncu. Na suhem jih 
shranite v platnenih ali papirnatih vrečkah. Zapisali 
smo vam dva recepta za pripravo čajne mešanice.

Recept za čajno mešanico
Sestavine: 40 g lipovega cvetja, 30 g bezgovega 

cvetja, 30 g kamiličnega cvetja
Priprava: zvrhano čajno žličko čajne mešanice 

prelijemo s skodelico vrele vode. Pustimo stati nekaj 
minut. Čaj precedimo in ga popijemo.

Neja Hadžiselimović, Primož Petko, 3. a

Bezgov cvet Lipov cvet Kamilica

Recept za čajno mešanico – lipov čaj
Za lipov čaj potrebujemo med, lipove cvetove, po-

sodo in skodelico.
Najprej v posodo nalijemo vodo, ki jo damo na 

štedilnik. Nato vodo pustimo, da zavre. Medtem v 
vodo damo lipove cvetove in ko se voda obarva v sve-
tlo rumeno, malo premešamo in damo posodo s šte-
dilnika. Lipov čaj pustimo stati vsaj nekaj minut. Ko je 
ohlajen, dodamo eno žličko in pol medu.

Lucija Mesarec, 3. a

Čaj
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http://goo.gl/Wd3h2X http://goo.gl/pfPOyT http://goo.gl/Aeb2In

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

GSM: 041 473 951
E-pošta: info@pcmobil.si

PCMobil, servis računalniške opreme in storitve
Igor Kmetič s.p.

Selce 23a, 2232 Voličina

web: www.pcmobil.si
- računalniški servis na domu in v pisarni

- prodaja računalnikov in računalniške opreme
- izdelava in oblikovanje spletnih strani, 

vizitk in spletnih trgovin po ugodnih cenah

- instalacije računalniških omrežij, videonadzora,
- programiranje  -registracija in gostovanje domen

alarma, antenski sistemi in elektroinstalacije


