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Šolsko leto se je začelo umirjeno

V ponedeljek, 1. septembra 2014, je šolo začelo 
obiskovati 236 učencev v 12 oddelkih. To je 6 učencev 
več kot v preteklem šolskem letu. 1. razred obiskuje 
28 učencev, vendar se 2 učenki izobražujeta na domu. 
Do zdaj učencev, ki bi se izobraževali doma, na OŠ 
Voličina še nismo imeli. Vse je enkrat prvič. 

Organizirane imamo štiri skupine podaljšanega 
bivanja v skupnem obsegu 75 ur na teden, vendar 
opažamo, da so nekateri starši premalo odgovorni pri 
prijavah učencev k podaljšanemu bivanju. Ugotavlja-
mo, da bo potrebno nekatere skupine podaljšanega 
bivanja spet združiti, kot se je to že zgodilo v preteklih 
dveh šolskih letih. 

V vrtec je vpisanih 86 otrok. 
Zelo veseli smo in hkrati ponosni, da šola izpol-

njuje pogoje in da smo bili izbrani na razpisu MIZŠ 
kot ena izmed 61 osnovnih šol v RS, ki je septembra 
2014 začela poskusno uvajati prvi tuji jezik v 2. razre-
du. Učenci 2. razreda imajo zraven vseh ostalih pred-
metov tudi 2 uri angleščine na teden. OŠ Voličina ima 
dve učiteljici, ki sta usposobljeni za poučevanje tujega 
jezika v 1. VIO.

V šolskem letu, ki je pred nami, se na slovenskih 
šolah uvajajo neobvezni izbirni predmeti. Že ime 
samo pove, da so lahko starši učence prijavili ali pa ne. 
Vse šole so lahko ob dovolj velikih prijavah učencev 
začele izvajati neobvezne izbirne predmete v 4. in 7. 
razredu. Na OŠ Voličina izvajamo neobvezni izbirni 
predmet drugi tuji jezik nemščina v 4. in 7. razredu. 
Od 26 učencev v 4. razredu ga obiskuje 21, v 7. razre-
du pa 24 učencev od 35.

Letošnja generacija tretješolcev bo druga, ki bo po 
daljšem obdobju opisnih ocen, v 3. razredu ponovno 
številčno ocenjena pri vseh predmetih.

V tem šolskem letu se bomo še naprej trudili do-
bro in kakovostno izvajati dejavnosti v vrtcu in pouk 
v šoli. Zraven rednega dela bomo več pozornosti na-
menili formativnemu spremljanju, saj bomo na šoli za 
vse strokovne delavce šole izvedli 16-urni seminar na 
to temo v sodelovanju z dr. Natalijo Komljanc iz Zavo-
da RS za šolstvo. Prav tako bomo za strokovne delavce 
v vrtcu in šoli izvedli 8-urni seminar Brain gym. 

Veliko pozornosti bomo namenjali nadarjenim 
učencem, saj je šola vključena v projekt Dvig ravni 
znanja in delo z nadarjenimi učenci, ki ga usmerja 
Zavod RS za šolstvo. Šole na območju UE Lenart smo 
se med seboj povezale in nadarjenim učencem ponu-
jamo več in bolj pestre dejavnosti, ki bodo potekale v 
obliki sobotnih šol. V šoli bomo izvedli najmanj šest 
medsebojnih hospitacij, s katerimi bomo širili dobro 
in učinkovito delo v razredu med druge strokovne de-
lavce šole. 

V okviru vseživljenjskega učenja in medgeneracij-
skega sodelovanja bomo v prvih dneh oktobra izvedli 
3 dni dejavnosti. Ob tej priložnosti bo g. Aleš Arih 
učencem predstavil pomen in delo generala Rudolfa 
Maistra. Učenci šole si bodo ogledali podjetji Klasme-
tal, Ključavničarstvo Janko Lorber, obe s Sp. Voličine 
ter Žagarstvo Vogrin iz Dolgih Njiv. Člani KTD Selce, 
dramska sekcija in skupina ljudskih pevcev, bodo za 
učence pripravili enourni nastop z dvema skečema 
in več odpetimi hudomušnimi ljudskimi pesmicami. 
Vse oglede bodo učenci opravili v obliki pohoda ter 
izvedli tekmovanje v suhem biatlonu. Prav tako pa 
bodo medgeneracijsko izdelovali hotele za žuželke. 
Vsem, ki ste nam obljubili pomoč pri izvedbi vseži-
vljenjskega učenja in medgeneracijskega sodelovanja, 
se že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Med poletnimi počitnicami se šola ni obnavljala, 
zapišem lahko, da zato, ker je lepa in urejena, ali pa 
zato, ker v ta namen nismo pridobili finančnih sred-
stev. Tehnični delavci, hišnika in čistilke, so v poletnih 
počitnicah popravili tlakovce na parkirišču pred te-
lovadnico, za kar se jim iskreno in najlepše zahvalju-
jem. Hkrati se zahvaljujem tudi Občini Lenart, ki je 
asfaltirala del dovoza na že omenjeno parkirišče pri 
telovadnici.

Spoštovani starši, v šolskem letu 2014/15 si želimo 
dobro sodelovati z vami in se veseliti uspehov in na-
predka vaših otrok. Trudili se bomo, da se bodo vaši 
otroci in učenci v vrtcu ter šoli dobro počutili in da 
bodo uspešni.

Hvala vsem staršem donatorjem in sponzorjem 
Šolarčka, ker omogočate, da bomo tudi v šolskem letu 
2014/15 izdali 10 številk šolskega glasila in s preostan-
kom sredstev kupili še kakšno učilo ali učni pripomo-
ček ter knjigo, ki jo pri pouku potrebujejo učenci in 
učitelji. Hvala vam.

RavnateljTineja Rupnik, 1. a
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GASILSKI TABOR

V MESECU AVGUSTU SMO SE ODPRAVILI 
NA GASILSKI TABOR NA SVETO ANO. PELJA-
LI SMO SE Z GASILSKIM AVTOM. SPALI SMO V 
ŠOTORU. ZJUTRAJ NAS JE ZBUDILA GASILSKA 
SIRENA. ZOBE SMO SI UMIVALI Z VODO IZ CI-
STERNE. IGRALI SMO SE VODNE IGRE. ZVEČER 
SMO STRAŽILI ZASTAVO. S SVETILKAMI SMO 
ŠLI NA POHOD PO GOZDU. POTEM SMO ŠE ZA-
PLESALI OKROG OGNJA. NA KONCU SMO GA 
POGASILI.

AMADEJ PLOJ, 2. A

TEKMA MED MARIBOROM IN
VOLIČINO

V SOBOTO, 27. 9. 2014, SMO IMELI NOGOME-
TNO TEKMO. IGRALI SMO V MARIBORU. ZMA-
GALI SMO. V EKIPI VOLIČINE SMO BILI TINO, 
ŽIGA, ENEJ, ALJAŽ, TJAŽ, MIHAEL, NEJC, LUKA 
IN JAZ. GOL ZA NAŠO EKIPO STA DALA TINO IN 
LUKA. TUDI EKIPA IZ MARIBORA JE DALA GOL. 
REZULTAT NA KONCU IGRE JE BIL 2 : 1 ZA NAS. 

ANGELIKA RUKAV, 2. A

Prireditev ob krajenem prazniku

Ob krajevnem prazniku je v kulturnem domu Vo-
ličina potekala prireditev ob tej priložnosti. Zbralo se 
je veliko ljudi in vsi sedeži so bili zasedeni. Občina 
Lenart je za sodelovanje povabila tudi OŠ Voličino. 
Učenci smo seveda z veseljem sodelovali. Nastopil je 
mladinski pevski zbor, ki je zapel slovensko himno 
in še dve pesmi, prav tako je nastopila Eva Kurnik, ki 
je odpela dve pesmi, in Dominik Petko, ki je recitiral 
razne misli Berte Golob in pesem Toneta Pavčka Pre-
proste besede. Nastopil je tudi tercet flavt in glasbena 
skupina z imenom Silence. Na prireditvi so sodelovala 
tudi kulturna društva, npr. KTD Selce, ljudski pevci, 
Slovenje goriški glasovi... Podelila so se tudi priznanja 

za razne uspehe ali projekte. Ob koncu prireditve pa 
je bila še pogostite v jedilnici šole, kjer pa so organiza-
torji prejeli veliko pohval in komplimentov. 

Dominik Petko, 8. a

Zaključna ekskurzija 9. razredov

V petek, 12. 9. 2014, smo se učenci devetega ra-
zreda odpravili na celodnevni zaključni izlet na Pri-
morsko. 

Odrinili smo tako zgodaj, da smo lahko opazovali 
sončni vzhod. Prva točka izletnega programa nas je 
vodila v Postojno, natančneje v Postojnsko jamo.

Nato smo se odpeljali v Pivko v Park vojaške 
zgodovine, kjer smo na hitro preleteli pomembnejše 
dogodke iz prve svetovne vojne. Med razlago in spre-
hodom po parku smo si ogledali tanke, podmornico, 
letala, nekaj orožja in medicinsko opremo.

Zadnje postajališče je bilo v Piranu, kjer smo si 
najprej ogledali okolico znamenite cerkve. Nato smo 
imeli nekaj časa za sprehod po mestu, nakupovanje in 
tako dalje. Ker smo se na dogovorjenem mestu zbrali 
pred učiteljicami, smo se posedli ob obali, opazova-
li morje in se sproščeno pogovarjali. Ko so učiteljice 
prišle, smo počakali na avtobus in se izčrpani odpra-
vili proti domu.

To je bil nepozaben izlet. Imeli smo se zelo lepo in 
doživeli marsikaj novega in razburljivega. Na žalost pa 
je bil to naš zadnji skupni izlet. 

Karolina Rojko in Nina Kocpek, 9. b

Nik Diego Damiš, 3. a
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Šola v naravi 3. a razreda

V ponedeljek, 15. 9. 2014, smo šli v šolo v naravi. 
Peljali smo se z avtobusom. Vozili smo se mimo Ma-
ribora, Celja, Ljubljane, Kopra in Portoroža. Po petih 
urah smo prispeli v Sečo. Tam smo najprej spoznali 
Nevo. Ona nam je povedala, kako se obnašamo v so-
bah. Ko smo uredili sobe, smo šli na kosilo. Po kosi-
lu smo šli plavat. Plavanje smo imeli dvakrat na dan. 
Zvečer smo šli na sladoled. Z ladjico smo se peljali v 
Piran. V nogometu smo premagali OŠ Sodražica. Po 
petih dneh smo se vrnili domov.

Žiga Šešerko, 3. a

Z avtobusom smo se odpeljali v Sečo. Ko smo pri-
speli v Lucijo, smo bili že precej neučakani. Z nami 
sta bili učiteljici Silva in Petra. Ko smo prispeli, smo 
iz avtobusa vzeli kovčke. Bili so zelo težki. V jedilni-
ci nam je gospa povedala, kako se moramo obnašati. 
Učiteljica Silva nas je razporedila po sobah. V sobi Le-

bič smo bile Gaja, Tinkara, Ema, Lara H., Lara Š., Va-
nesa, Rebeka in jaz. Najprej smo odložile stvari in se 
oblekle v kopalke. Imeli smo tudi spoznavanje okolja. 
Spoznavali smo soline. Šli smo na sladoled. Bili smo 
v akvariju.

Bilo mi je zelo všeč.
Tijana Györköš, 3. a

Z avtobusom smo se odpeljali na morje. Z nami 
sta bili učiteljici Silva Potočnik in Petra Cvikl Marušič. 
Ko smo prišli v Sečo, nam je učiteljica povedala, s kom 
smo v hiškah. Jaz sem bila v sobi s Tijano, Tinkaro, 
Emo, Vaneso, Laro H., Laro Š. in Rebeko. Naša soba 
se je imenovala Lebič. Zjutraj in popoldne smo imeli 
plavanje. Hodili smo ob plaži. Izdelovali smo žogice 
za žongliranje. Delali smo tudi verižice. Peljali smo se 
z ladjico. Šli smo na sladoled. Bili smo tudi v akvari-
ju.

Bilo mi je zelo lepo.
Gaja Homec, 3. a

AKTUALNO
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Če dedek ne zna pripovedovati 
pravljic

Dedek: Nekoč so živeli štirje prašički. Ne trije! Ja 
trije in potem so šli postavljat šotore. 

Vnukinja: Ne šotore, hiše!
Dedek: No, hiše. Prvi si je sezidal hišo iz domin. 
Vnukinja: Iz slame!
Dedek: Drugi iz kart. 
Vnukinja: Ne, iz vejic! 
Dedek: Tretji je bil najbolj len, zato je imel hišico 

iz barvic.
Vnukinja: Ne, bil je najbolj priden in hišico je 

imel iz opeke!
Dedek: Potem je prišel osliček in prvemu pujsku 

odpihnil hišico. 
Vnukinja: Oh, dedek. Prišel je volk, ne pa osli-

ček! 
Dedek: Ja in pujsek je zbežal k drugemu pujsku. 

Ampak muca je odpihnila tudi drugo hišico. 
Vnukinja: Volk!!! Pujska sta zbežala k tretjemu 

pujsku. 
Dedek: Takoj za njima je prišel pes.
Vnukinja: Ne, prišel je volk. Volk je začel pihati, 

a ni mu uspelo odpihniti hišice. Pujski so zakurili v 
kaminu. Volk je prišel skozi dimnik se opekel in nikoli 
več se ni vrnil.

Dedek: Točno tako.
Vnukinja: Oh, dedek vse si pomešal, ampak je 

bilo vseeno zanimivo.
Blaž Sekol, 4. a 

 
Vnuk je pritekel k dedku. Prosil ga je, da mu pove 

pravljico. Dedek se je upiral, a ga je vnuk Tjaž le pre-
pričal. 

Dedek: Nekoč so živeli oče kozel in šest kozlič-
kov.

Tjaž: Bila je mama, predvsem pa je bilo sedem ko-
zličkov ne šest. 

Dedek: Mama je šla po vino in juho.
Tjaž: Veš, dedek, šla je po hrano za kozličke.
Dedek: Medtem je prišla opica in jim ukradla zla-

to ter jim dala avtomobilčke.

Tjaž: Dedek, ti res ne znaš pripovedovati pravljic. 
Ampak lahko pa mi daš kakšen avtomobilček.

Dedek: Izvoli.
Tjaž: Hvala. Zdaj lahko naprej v miru bereš ča-

sopis.
Ko dedki berejo časopis, se ne dajo motiti. Takrat 

še pravljic ne znajo pripovedovati ...
Neja Hadžiselimović, 4. a

Prijateljstvo

Prijatelj ni kot zvezda, ki se sveti na nebu.
Prijatelj ni snežinka, ki pada z neba.
Prijatelj je le tisti, ki se s tabo smeje in igra.
S prijateljem je vse bolj zabavno.
A pravi prijatelj je tisti, ki te razume in te potolaži, 

ko ti je hudo.
To je pravi prijatelj in takšnega prijatelja si vsak 

človek želi.
Katarina Munda, 4. a

Mrož in lev

Pride mrož velik mož,
v kraljestvo mogočnega leva,
ki na svojem prestolu sedi,
gleda nekam v daljavo ter molči.

Mrož mu reče: »Ej, ti!« 
ter ga začne zbadati,
lev ni prav vesel njegovega obiska,
saj tišči ga huda stiska,
reče mu nazaj: »Pojdi stran ti tolovaj!«

Mrož žalosten stran odpeketa,
lev pa se zaveda,
da nič ni storil prav,
saj se je obnašal kot kakšen pav.

Lev se mrožu šel je opravičit,
povedal mu je v obraz,

LITERARNE STRANI

Tinkara Štruc, 3. aLana Hubernik, 3. a
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da prijateljstva ni hotel uničiti,
mrož opravičilo je sprejel 
ter mu čaj je pogrel.

Lev se je pri čaju globoko zamislil in si rekel: »Lepa 
beseda lepo mesto najde.«

Tina Pliberšek, 7. a

Zgodba iz šolskih klopi

Jana je bila prijazna deklica, ki se je šolala v sed-
mem razredu osnovne šole. Njene ocene niso bile ne 
slabe ne odlične, ampak nekje vmes. Jano so njeni 
starši prepoznali po tem, da je bila z glavo vedno v 
obalkih in tam gradila gradove. Velikokrat je rekla kaj 
nepremišljenega, ampak je na žalost še ni izučilo.

Njena lahkomislenost se je pokazala tudi na tisti 
sončen dan v šoli, v katero je hodila, in namreč pri uri 
športne vzogje. Učiteljica je prejšni teden napovedala, 
da bodo začeli vaditi plese, ki jih bodo tisti, kateri se 
bodo prijavili, odplesali na vsakoletni šolski predstavi 
talentov. Jana pa je tako rečeno imela dve levi nogi. 
Učenci so vstopili v telovadnico in učiteljica jih je že 
pričakovala. Uro so posvetili predvsem razteznim va-
jam in teku. Preden je zvonilo je učiteljica vzela listič, 
na katerega je imela namen zapisati imena učenk, ki 
bodo sodelovale na predstavi in si v skupini zamislile 
svojo plesno točko, ki bo imela tudi kostume in svojo 
temo. To bi prijavljenim učencem prineslo lepo oce-
no, sicer pa morajo po pouku hoditi k dodatnim ple-
snim delavnicam.

Jana se je na hitro odločila, da bo nastopila s svo-
jima prijateljicama Metko in Ano. Gnalo jo je tudi to, 
da jo bo lahko videla njena simpatija, učenec iz višjega 
razreda po imenu Tim. On je že vrsto let treniral raz-
lične plese in v njih je bil zelo dober. Jana je mislila, da 
bo s tem nanj naredila velik vtis. 

Ko je naslednji dan nastopila plesna vaja s plesalko 
Niko Držaj, ki je bila tudi profesionalna plesalka, se je 
Jana zavedala, kakšno napako je storila. Med vajami 
se je venomer spotikala, večina drugih učencev pa je 

gladko in z eleganco sledila učiteljičinim navodilom. 
Zdaj na Tima ne bo naredila vtisa, ampak se bo osme-
šila pred celo dvorano. Od vaj se je domov vrnila s 
solznimi očmi.

Bil je zadnji dan pred nastopom, zato je Jano zelo 
skrbelo. S prijateljicami še vedno niso našle teme, ki 
bi jim ustrezala. Med vajami se je njena prijateljica 
pošalila in jo primerjala s klovnom. Tedaj jo je pre-
šnilio. Iz klovnov se nihče ne norčuje, če so nerodni 
in pozabljivi. To je njihov namen. Vse tri so bile zelo 
vesele, da se kljub nerodnosti ne bodo osmešile pred 
vso šolo. Z vnemo so dokončale še zadnje korake in 
točka je bila gotova. 

Odvijal se je dan šolskega nastopa. Dvorana je bila 
že odprta in gostje so sedeli na svojih sedežih. Jana je 
bila zelo nemirna, saj so bile na vrsti druge, da odple-
šejo svojo točko.

Prva skupina je odplesala in na vrsti so bili klovni. 
Kot pričakovano se je Jana zmotila in to ne malokrat. 
A kljub temu so si zaslužile velik aplavz. Bile so srečne, 
da so si omislile točko s klovni. Tudi Jani je odleglo, da 
se ni rabila osramotiti.

Jana se je iz zagate vsekakor uspešno rešila, a ven-
dar bi si lahko vse to prihranila, če bi le dvakrat pre-
mislila. Saj če znaš razmisliti in si bister, se v nekaj 
takega ne bi nikoli pognal.

Sara Toplak, 9. a

Lucija Mesarec, 4. a Mark Vidovič, 5. a

Katarina Šuster, 8. a
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Poljska

Poljska je ena največjih evropskih držav, ki leži 
skoraj v sredini Evrope in na severu sega vse do Balt-
skega morja. Je most med vzhodno in zahodno Evro-
po. 

Meri 312.680 km2, kar je približno za 15 Slovenij. 
Je demokratična država s parlamentom. Prebivalci, ki 
jih je 38,3 milijona, so večinoma katoliške vere, med 
njimi so tudi manjšine: Nemci, Belorusi, Ukrajinci, 
Romi. 12 milijonov Poljakov živi v tujih deželah. Meji 
na Litvo, Belorusijo, Slovaško, Češko, Nemčijo ter Ru-
sijo. Uradni jezik je poljščina, njihova abeceda ima 32 
črk. Državni simboli so himna z naslovom Poljska ni 
še izgubljena, belo-rdeča zastava, državni grb z orlom. 
Denarna enota je zlot. Poljska ima bogato zgodovino; 
obdobja velikega razcveta in hudih stisk.

Glavno mesto je Varšava, ki ima 1,6 milijona pre-
bivalcev (malo manj kot celotna Slovenija). Leži ob 
reki Visli. Varšava ima številne cerkve, palače ter me-
stno hišo oz. občino in tudi nekatere utrdbe. 

Poljska pokrajina se deli v tri tipe: nižavja, višavja 
in gorati predeli. Povsod so tudi reke in nešteta jezera. 
Podnebje je prehodno med celinskim in oceanskim 
podnebjem. Zanimivo je, da ima Poljska tudi puščavo 

v narodnem parku Slowinski.
Poljska ima zelo bogato naravno in kulturno dedi-

ščino. Sem spada peščena obala Baltskega morja, pre-
lepa arhitektura, rudnik soli Wieliczka s podzemnimi 
dvoranami iz soli, mesto Krakov kot bivša prestolnica 
Poljske z najstarejšo pokrito tržnico na svetu, romar-
ski kraj Czestochowa, ...

Gospodarstvo je zelo razvito. Ob Baltiku so števil-
na pristanišča, rudniki premoga, tekstilna industrija, 
poljedelstvo in mlečna živinoreja. Izvažajo rž, krom-
pir, sladkorno peso, nekatere alkoholne pijače in sad-
je. Imajo tudi svojo značilno hrano: žurek ni kakšna 
žuželka, ampak kisla juha z jajcem in klobaso, priloge 
so njihovi cmoki, božični vaflji ...

Mnogo slavnih ljudi je bilo Poljakov: znanstvenica 
in Nobelova nagrajenka Marie Curie, papež Janez Pa-
vel II, astronom Nikolaj Kopernik, skladatelj Frederic 
Chopin.

 
Viri: 

Jan Kadziolka in Tadeusz Vojciechowski: Spo- ✴
znajmo države EU, Založba Didakta, 2004.
Mitchell Beazley: Severna in vzhodna Evropa,  ✴
Arktika, MK.

Varšava – glavno mesto Poljske Grad Wawel v Krakovu

Peščena obala Baltskega morja Rudnik soli Wieliczka

Katarina Leš, 7. a
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Lunice

Morje, počitnice in lenarjenje je za nami in že smo 
stekli novim dogodivščinam naproti. V skupini Luni-
ce je 19 otrok. Kot vidite na slikah smo veliki, pogu-
mni, prijazni, nasmejani otroci, ki veliko vemo, prav 
tako pa odkrivamo nova znanja in domislice tudi v 
vrtcu.

V našo sredo je prišel tudi deževnikar Marko. Pove 
nam veliko zanimivega, včasih pa prinese tudi kakšne 
zanimive stvari.

Tale naš deževnikar je res velik, nas pa je zanimalo 
kakšni so pravi deževniki, kje živijo in kaj počnejo. 

Zato smo se odpravili raziskovati.
Vzeli smo lopatke, lupe in pot pod noge. V zemlji 

smo našli veliko zanimivih stvari, živali in seveda tudi 
deževnike. Da pa se o njih naučimo kaj več, smo si 
deževnike prinesli v igralnico in jih opazovali ter se o 
njih pozanimali tudi v knjigah.

Med delom se seveda tudi igramo. Igrače v vrtcu 
so res zanimive, še posebej pa se imamo lepo, ker se 
lahko igramo skupaj, saj smo prijatelji.

Večkrat nas pot vodi tudi mimo igral v Voličini, ki 
nas pritegnejo kot magnet in zato se jim ne moremo 
izogniti.

Skupina Lunice s Tanjo in Simono

NAŠI NAJMLAJŠI

Deževnikar Marko z nami v krogu. Raziskovali smo tudi na travniku.

Mi smo raziskovalci. Naše delo je igra.

Pri nas se imamo lepo. Skupina Lunice s starši na jesenskem kostanjevem pi-
kniku, kjer smo izdelali strašilo ter se skupaj zabavali.
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ZANIMALO NAS JE

 EU shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep EU 
kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno 
sadje in zelenjavo. Vključuje različne izobraževalne 
dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu 
sadja in zelenjave v prehrani. Shema šolskega sadja 
spodbuja zdrave prehranske navade pri mladih.

Namen:
Povečati nizko porabo sadja in zelenjave pri  ✴
otrocih.
Zmanjšati število otrok s prekomerno težo in  ✴
debelostjo.
Zmanjšati tveganje za nastanek bolezni sodob- ✴

nega časa (sladkorna bolezen, srčnožilne bole-
zni, rak ...).

Ključni podatki:
Vključenih pribl. 8 miljonov otrok EU v 54.000  ✴
šolah.
24 sodelujočih držav članic EU. ✴
EU financiranje je do 150 miljonov EUR le- ✴
tno.
V EU SŠSZ otroci pojedo največ jabolk, poma- ✴
ranč, banan, korenja, paradižnika, kumar ...
Izobraževalne dejavnosti za otroke so zlasti  ✴
obiski kmetij, šolski vrtovi in tečaji kuhanja.

Evropska “shema šolskega sadja in zelenjave”

Naša šola sodeluje v evropski “shemi šolskega sadja in zelenjave”
s finančno podporo Evropske unije.

*** Dan razdeljevanja in vrsta sadja oz. zelenjave sta označena na jedilniku ***

Več o shemi šolskega sadja in zelenjave najdete na www.shemasolskegasadja.si.



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 16
2230 Lenart

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

Pot v Dobravo 6
2235 Sv. Trojica

GSM: 031 722 618

Sp. Voličina 80
tel.: 041 558 853

Naročite se na www.junior.si!

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



Galerija

Tina Pliberšek, 7. a

Neja Lašič, 3. aTit Šuman, 8. a

Žana Žabčič, 6. a

Osnovna šola Voličina je ena izmed 61 osnovnih v Republiki Sloveniji, ki je bila uspešna na javnem razpisu MIZŠ za vključitev osnovnih šol v po-
stopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole v šolskem letu 2014/2015, zato imajo učenci 2. razreda zraven vseh ostalih predmetov 
tudi 2 uri angleškega jezika na teden. Večkrat smo že poudarili, da je OŠ Voličina zaradi zbranih sredstev sponzorjev in staršev donatorjev bogata 
z didaktičnimi pripomočki in učili ter da ima v šolski knjižnici pestro izbiro knjig. Prav tako je zaradi vaših darovanih sredstev šola sodobno IKT 
opremljena, saj so vseh učilnicah nameščene i-table Smart Board 680. Zaposleni se bomo še naprej trudili, da bosta vrtec in šola v Voličini strokovno 
rastla in da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Zaposleni si bomo še naprej prizadevali, da nam boste starši, na skupni poti vzgoje in 
izobraževanje vaših otrok in učencev, zaupali. Mesečno izdajanje šolskega glasila Šolarček je posebnost šole, zato se bomo v sodelovanju s podjetji in 
vami, starši, 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 Perko, Katarina Leš, mentorica in 
lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mese-
cu. V šolskem letu izide 10 številk. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oz. 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 Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


