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Spoštovani starši in drugi bralci Šolarčka, tudi v 
tem šolskem letu smo razdelili ankete o zadovoljstvu 
staršev z OŠ Voličina. Starši ste od 236 razdeljenih do 
roka vrnili 219 oz. skoraj 93 % anket. 

Starši ste odgovarjali na enaka vprašanja kot v 
preteklih letih. Vprašali smo vas: 1) Ali ste nasploh 
zadovoljni z delom OŠ Voličina? 2) Ali ste zadovolj-
ni z izvajanjem pouka? 3) Ali vaš otrok rad hodi v 
šolo? 4) Ali ste zadovoljni s šolsko prehrano? 5) Ali 
ste zadovoljni z varnostjo učencev na šoli? 6) Ali ste 
zadovoljni s ponudbo interesnih dejavnosti šole? Pri 

posameznem vprašanju ste lahko obkrožili eno 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. Na anke-
to ste lahko zapisali pohvale (POH.), kritike (KRIT.) 
in predloge (PRED.) za izboljšanje našega dela.

V tabeli 1 so zbrani podatki za šolsko leto 2014/15 
po posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobjih 
(VIO) in skupno za posamezno vprašanje. V zadnjih 
treh stolpcih je število pohval, kritik in predlogov, ki 
ste jih starši zapisali.

Rezultati ankete o kakovost OŠ Voličina

Tabela 1: Zadovoljstvo staršev s kakovostjo OŠ Voličina marca 2015 glede na VIO in skupno
VIO 1 2 3 4 5 6 POV. POH. KRIT. PRED.

I. 3,62 3,73 3,55 3,16 3,59 3,44 3,52 39 5 20
II. 3,26 3,2 2,98 2,95 3,29 3,37 3,17 24 11 11
III. 3,22 3,15 2,79 2,7 3,07 3,19 3,02 17 9 11

Skupaj 3,37 3,36 3,11 2,94 3,32 3,34 3,24 80 25 42

Tabela 2: Zadovoljstvo staršev s kakovostjo OŠ Voličina od prvega anketiranja marca 2008
Šol. leto 1 2 3 4 5 6 POV. POH. KRIT. PRED.
2014/15 3,37 3,36 3,11 2,94 3,32 3,34 3,24 80 25 42
2013/14 3,31 3,34 3,14 2,77 3,27 3,31 3,20 63 38 45
2012/13 3,28 3,34 3,16 2,76 3,22 3,34 3,18 60 39 38
2011/12 3,29 3,39 3,2 2,59 3,19 3,36 3,17 54 44 47
2010/11 3,23 3,28 3,1 2,61 3,22 3,14 3,09 51 35 44
2009/10 3,08 3,19 3,19 2,53 3,04 3,17 3,03 53 72 53
2008/09 3,00 3,07 2,99 2,45 2,75 2,97 2,87 53 62 56
2007/08 2,94 3,09 2,9 2,34 2,84 3,06 2,86 69 67 53

Iz tabele 2, ki prikazuje podatke o zadovoljstvu 
staršev s kakovostjo OŠ Voličina od šolskega leta 
2007/08 naprej, ko smo prvič razdelili ankete, je raz-
vidno, da se povprečje zadovoljstva staršev s kako-
vostjo OŠ Voličina (kolona POV.) oz. njenim delom 
izboljšuje.

Iz tabele 2 se razbere, da ste starši izrekli šoli oz. 
učiteljem v tem šolskem letu 80 pohval, kar je največ 
doslej, in 25 kritik, kar je najmanj doslej.

Odločili smo se, da bomo v Šolarčku objavili samo 
pohvale, ki ste jih zapisali v letošnji anketi. V oklepa-
jih pri posamezni pohvali je zapisana št. posamezne 
ankete. V upanju, da našo odločitev sprejete z razu-
mevanjem, vas lepo pozdravljamo in se vam zahvalju-
jemo za vrnjene ankete.

Ravnatelj

Pohvalim lahko na 1. mestu učiteljice, ki otroke 
lepo učijo, razlagajo, kajti tako otrok sploh dobro do-
jema snovi učnega programa oz. predmetov, zato 

otrok rad hodi v šolo in se rad uči (2). Pohvale Regini 
in Jerici ter vsem učiteljicam 1. razreda, ki so naši pr-
vošolki omogočili lep sprejem v prvi razred, da zdaj z 
velikim navdušenjem vsak dan gre v šolo (3). Z delom 
učiteljice Regine Dobaja smo zelo zadovoljni. Tudi 
učenci jo imajo radi. Je srčna ženska in vidi se, da je 
predana svojemu delu. Pohvalili bi tudi dejstvo, da ve-
liko sodelujete z zunanjimi izvajalci (Pingi, gimnasti-
ka ...) in starši (starimi starši) in da je vsak dan učen-
cem na voljo sadje. Tukaj bi še pohvalila učiteljico 
Judito, ki imam občutek, se trudi zadovoljiti vsem po-
trebam in tako angleščino velikokrat izvede zunaj (4). 
Zelo sem zadovoljna z delom OŠ Voličina (5). Ga. Re-
gina in ga. Jerica sta vedno na voljo za vsa vprašanja 
– staršem in otrokom. Pouk se izvaja tako, kot si lahko 
starši le želimo. Vse pohvale! Pohvaliti moram tudi 
učitelja Sajtla, saj je strokovnjak, ki zna navdušiti. Ko-
mentar mojega otroka vse pove: »V šoli je superca!« 
Ostanite taki. (8). Pohvalila bi učiteljico Regino Doba-
ja in Jerico Ulbl, ki sta res super. Moj otrok rad hodi v 
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šolo in to je odvisno tudi od učiteljice, da nima odpo-
ra oz. da še ni bilo dneva, da bi bile težave. Še tako 
naprej (9). Všeč mi je delo učiteljice Regine Dobaja in 
Jerice Ulbl. Zelo prijazni (14). Zadovoljni z vsem (15). 
Kar tako še naprej (16). Veliko uspehov pri delu še na-
prej. Radi se imejte in radi imejte otroke. Hvala za vaš 
trud, zelo cenim vaše naporno delo (18). Učiteljica 
Regina je zelo dobro sprejela in uvedla otroke v 1. ra-
zred. V podaljšanem bivanju učitelji Dani, Brane ter 
Irena spodbujajo ustvarjalnost. Pohvala tudi oskrbni-
ku telovadnice g. Silvu za prijaznost in ustrežljivost 
(21). Tako naprej (23). Urejenost šole, urejene učilni-
ce, garderobe, prav tako v vrtcu super urejeno vse 
(24). Zelo lepo sodeluje šola v glasbenem in folklor-
nem programu s krajevnimi prazniki. Tudi zelo aktiv-
no v drugih panogah od ŠKL do nogometa in drugimi 
prireditvami. Pohvala tudi Dejanu Krambergerju za 
njegov trud in ravnateljevo sodelovanje je pohvalno 
(25). Pohvale gredo ge. Alanki Knuplež ter vsem uči-
teljem v podaljšanem bivanju. Pohvala tudi ge. Simoni 
Čuček za vedno dobro in toplo besedo ter za prijetno 
izpeljan vsak dan pouka, tudi ko je naporno! Hvala 
vam! (27) Hvala učiteljem in tehničnemu osebju za 
trud (29). Vse delavce šole, s katerimi smo v kontaktu, 
lahko pohvalimo zaradi njihovega prijaznega, korek-
tnega in osebnega odnosa. Hvala vsem delavcem, od 
čistilk do ravnatelja (30). Za enkrat sem brez besed. 
Zelo sem vesela, da stvari potekajo tako dobro, stro-
kovno in prijazno. Upam, da bo tudi v bodoče tako! 
(31) Urejena okolica šole (33). Le tako naprej. Pohva-
lim zelo raznolike dejavnosti/zaposlitve otrok v času 
OPB (tehnično izdelovanje, ustvarjanje, računalništvo 
...) (35). Smo novo priseljeni in v teh štirih mesecih 
moramo samo pohvaliti vodstvo šole in učitelje. Ste 
vsi zelo prijazni in delovni. Vsem najlepša hvala za 
trud in delo (36). Pohvale gredo celotnemu kolektivu 
šole za dobro in uspešno delo (38). Same pozitivne iz-
kušnje za enkrat v tem šolskem letu (41). Vse OK (44)! 
Za enkrat smo z delom šole zadovoljni, mogoče se 
bodo začele »težave« v višjih razredih, verjetno bolj 
učne kot pa s strani šole, če bo do tega prišlo, jih bomo 
sproti reševali (45). Vse pohvale učiteljem, posebne 
pohvale učiteljici Silvi Potočnik, ki je lahko vzor vsem 
preostalim učiteljem. Posebne pohvale njeni zavzeto-
sti za vsakega posameznega učenca, prijaznosti, pro-
fesionalnosti, skratka tega ni moč opisati z besedami 
(49). Pohvale učiteljem podaljšanega bivanja, g. Dani-
ju, Branetu in Ireni, saj z dopolnilnimi aktivnostmi 
spodbujajo kreativnost (56). Moja hči hodi že v 3. ra-
zred in v treh letih sem kot starš (mama) z vašim de-
lom šole zelo zadovoljna, saj mi hči vedno govori, 
kako ji je lepo – je pa tudi odvisno od starša. Najina 
hči je zadovoljna. Če je ona, sva tudi midva kot starša. 
Hvala vam. (57). Zadovoljni smo z izvajanjem pouka, 
saj imajo vsi otroci enake možnosti in so ocenjeni po 
vnaprej videnih kriterijih. Otroci so disciplinirani in 
navajeni delati za šolo brez večjega napora. Učiteljica 
jim daje jasna navodila za delo in jih pri tem spodbu-

ja. Bravo, učiteljica Silva. Tudi interesne dejavnosti so 
ponujene v širokem spektru in menim, da se vsak 
otrok lahko kje najde. Hrana pa je, takšna kot pač je. 
Otrokom je ponujena raznovrstna prehrana, če pa 
otroci od doma niso navajeni jesti sadja in zelenjave, 
so starši tisti, ki se morajo vprašati, kaj delajo narobe. 
Samo izbirčen otrok je lahko lačen otrok pri tej pestri 
in skrbno pripravljeni hrani (60). Pohvala učiteljici ge. 
Silvi Potočnik (61). Na vseh pogledih vse najlepše 
(62). Z vašim delom smo zelo zadovoljni, predvsem 
pa se to vidi pri otrocih, zelo radi obiskujejo vrtec in 
šolo. Upam, da bo tudi v nadalje tako, vam zaupamo, 
saj delo opravljate strokovno in v dobro vseh nas. 
Hvala! (64) Pohvale medrazrednemu sodelovanju, ko 
starejši pazijo na mlajše med pohodi. Pohvale zeli-
ščarskemu krožku in medgeneracijskemu sodelova-
nju. Pohvale za urejenost šole (67). Sem zelo zadovo-
ljen, nad pričakovanjem (68). Na splošno bi pohvalila 
učni načrt, odnos učitelj – učenec ter učitelj – starš 
(69). Vse delavce šole iskreno pohvalimo zaradi nji-
hove prizadevnosti, da bi bili otroci varni, kulturni, 
spoštljivi, kot so oni sami (70). Sodelovanje med sta-
rejšimi in mlajšimi otroki (72). Šola je dobro organizi-
rana. Odnosi med učenci, učitelji in starši so vzorni. 
Tudi disciplina in vzdušje na šoli je pohvale vredno. 
Kot starši smo veseli, da naš otrok lahko obiskuje tako 
dobro šolo. Tudi razredničarka zelo uspešno opravlja 
svoje delo. Veliko nauči učence. Odlični ste (73). Uči-
teljico Mojco Vogrin Pivljaković ter kuharice – zelo 
prijazne ... (76). Zelo ste strokovni in si zelo prizade-
vate za napredek šole (80). Vse pohvale g. ravnatelju. 
Pohvaliti pa moram učitelja Aleksandra Šijanca za 
tako lepo prireditev pred božičem. Res me je »ganlo« 
do solz (81). Pohvale učiteljici Mojci Vogrin Pivljako-
vič za prijaznost in strpnost in spodbudo mojemu 
sinu. Hvala! (83) Pohvalil bi vse tiste učitelje, ki jih 
otroci spoštujejo, ne da jih imajo radi, ker tisti, ki jih 
imajo radi, so slabi (84). Lepo urejeni in čisti šolski 
prostori in okolica šole! (93) Pohvalo si zasluži učite-
ljica M. Vogrin, ki zna popestriti učni program na za-
nimiv način, pohvalim naj tudi prijaznega hišnika in 
administrativno osebje (tajnico in računovodkinjo) 
(95). Pohvalili bi delo razredničarke Mojce Vogrin Pi-
vljakovič. Zelo se trudi (97). Zelo smo zadovoljni z 
delom razredničarke Petre Munda. Otrok gre rad v 
šolo in vidi se napredovanje v znanju. Veliko pridobi 
tudi z obšolskimi dejavnostmi in razvija svoj potenci-
al. Pohvalil bi tudi organiziranost in zelo dobro izpe-
ljano šolo v naravi – smučanje (98). Prisotnost ravna-
telja pri odhodu in prihodu učencev iz oz. v šolo v 
naravi, zanimiva predavanja za starše, ažurna spletna 
stran, fotogalerija in posnetki prireditev, prijazni uči-
telji v OPB (101). Pohvale vsem učiteljem za dobro 
delo z učenci (104). Trud učiteljev in vodstva šole. S 
pestro izbiro interesnih dejavnosti lahko vsak učenec 
izrazi sebe ali najde svoj talent (105). Pohvalila bi uči-
teljice, ki se trudijo po svojih močeh z učenci, ki jim 
gre bolj slabo in jim nudijo vso potrebno pomoč in 
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svetujejo tudi staršem (107). Mnogo vloženega truda 
v dodatno delo (108). Pohvala ge. Munda! (109) Samo 
nadaljujte z dobrim delom še naprej (110). Všeč mi je 
vaše medgeneracijsko druženje in učenci spoznajo 
tudi ostale in tako dobijo občutek, da so del skupnosti 
– šole (111). Pohvalila bi ponudbo interesnih dejav-
nosti ter njihovo izvedbo in raznolikost. Moj otrok je 
izjavil, da učiteljica ZGO in GEO predava tako zani-
mivo, da se vsi ostali lahko skrijejo. Kvaliteta vaših 
učiteljev in njihovega dela je za pohvaliti (113). Šola je 
lepa in urejena, to se vidi, kaj pa se tiče kvalitete uče-
nja, pa se vidi šele potem, kaj otroci postanejo, ko 
končajo osnovno šolo (118). Dobro sodelovanje med 
učenci in učitelji (120). Zelo dobra izvedba šole v na-
ravi. Pohvale tudi za obšolske dejavnosti, otrok si pri-
dobiva s tem dodatna znanja in z določenimi dejav-
nostmi razvija motoriko telesa (132). Posebne 
pohvale učiteljici Ireni Fišer za njeno zavzetost za po-
sameznega učenca, vestno delo, prijaznost (136). Za-
hvala gre vsem, ki delate na šoli (138). Vsi na šoli ste 
za pohvalit (139). Sem zadovoljna (146). Na vseh po-
gledih vse najlepše (149). Z vsem smo zadovoljni 
(151). Zahvala ravnatelju, učiteljicam, učiteljem, 
učencem, šoli, ker ste zelo lepa šola, zahvala OŠ Voli-
čina (152). Za organizacijo in izvedbo plesnih vaj in 
valete v 9. razredu, za šolski sklad (153). Pohvala gre g. 
Šijancu, ker vedno dobro izpelje proslavo. Zelo mi je 
všeč, da tudi učitelji nastopajo, s tem spodbudijo 
učence (164). Večina zaposlenih se trudi in dela kvali-
tetno in strokovno navkljub državnim reformam 
(166). Pohvala učiteljici ge. Zdenki Ekselenski (170). 
Zadovoljni smo z izvajanjem pouka in z interesnimi 
dejavnosti na šoli. Prav tako smo zelo zadovoljni z či-
stočo okrog in v šoli (172). Jaz sem zelo zadovoljen s 
šolo (179). Učitelji skrbijo, da čim več naučijo učence, 
jim pomagajo (180). V vseh pogledih vse najboljše 
(196). Menim, da OŠ Voličina dela dobro – korektno 
in naj tako tudi ostane (204). Pomoč pri zbiranju pa-
pirja (206). Čistoča šole in okolice – odlična, Šolarček 
– odlično, Šolski utrip – odlično. Srednješolci zado-
voljni s predznanjem iz OŠ Voličina (208). G. Danija 
za izbirni predmet iz računalništva (209).

Likovni natečaj

V začetku meseca marca so se prvošolci udeležili 
likovnega natečaja »Voda za razvoj ...«, ki ga je orga-
niziral Mariborski vodovod. Člani komisije so med 
vsemi prejetimi izdelki izbrali 10 najboljših likovnih 
del. Med izbranimi je tudi izdelek naše prvošolke La-
ure. Nagrade so podelili na prireditvi v nakupoval-
nem središču Qulandija. Prireditev je bila popestrena 
z razstavo, nastopi, nagradnimi igrami in delavnico, 
ki jo je organiziral Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano. Lauri čestitam za uspeh!

Učiteljica Regina Dobaja

Obisk babic in dedkov v šoli

Prvošolce so pred zimskimi počitnicami v šoli 
obiskali dedki in babice. Skupaj so tako telovadili, 
pletli, brali, izdelovali rože iz papirja, spoznali stare 
predmete iz razrednega muzeja in ustvarjali z lesom. 
Ob vsem tem so stari starši pripovedovali, kakšno je 
bilo življenje takrat, ko so bili še oni sami otroci. Pouk 
se je tako končal s petjem in z veselimi obrazi otrok in 
starih staršev. Vsem štirim babicam in trem dedkom 
se od srca zahvaljujem, da so z nami preživeli šolski 
dan.

Učiteljica Regina Dobaja

Kuhali smo

V četrtek, 5. 3. 2015, smo učenci 6. a kuhali v go-
spodinjski učilnici. Celo jutro smo čakali, da bomo 
stopili v kuhinjo in začeli kuhati. Bili smo nestrpni, 
a je čas hitro minil. Tam smo se razdelili v skupine. 
Vsaka skupina je kuhala svojo jed. V skupini je vodja 
razdelil naloge ostalim članom skupine. Začeli smo s 
korenčkovo juho, ki jo je pripravila skupina, v kateri 
so bili Jan, Alen, Oskar ter Blaž. Za glavno jed smo 
pripravili makarone s sirom. To jed je kuhala druga 
skupina, ki so jo sestavljala Žana, Tajda, Ajla Ana, 
Tara in Eva. Tretja skupina je pripravila dve vrsti sola-
te. Prva je vsebovala olive, kumarice, paradižnik, sir, 
čebulo, druga pa motovilec, koruzo in limono. Solata 
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se je zelo lepo skladala z okusom testenin. Solato je 
pripravila skupina, v kateri so bili Nino, Lukas, Miha 
ter Rene. Sladica, biskvit s sadjem in smetano, je bila 
zelo okusna. Vsi smo bili presenečeni nad izgledom 
sladice, še bolj pa nad njenim okusom. Sladico je pri-
pravila skupina, ki so jo sestavljali Ines, Alja, Joshoa 
Noa ter Doroteja . Naše jedi so imele lepo strukturo, 
lepo so dišale in bile so nevsakdanjega okusa, kar je bil 
tudi naš cilj. Skupine so ob kuhanju poskušale jedi ter 
jim dodajale še premalo občutene sestavine ter tako 
poudarile okus. 

Po kosilu nas je čakal najhujši del; to je pospravlja-
nje in umivanje posode. Tega dela se ni nihče veselil!

Po končanem kuhanju in čiščenju smo lahko odšli 
domov. Ta dan se nam bo za vedno vtisnil v spomin 
kot najbolj zanimiv in nasmejan dan.

Eva Kurnik, 6. a 

Udeležitev medobčinskega
otroškega parlamenta

Na naši šoli poteka otroški parlament. Letos smo 
na šolskem parlamentu volili 3 predstavnike, ki so 3. 
3. 2015 odšli v Lenart na Medobčinski otroški parla-
ment. Izvoljeni smo bili Karolina Rojko in Luca Ma-
ksimilian Simonič iz 9. razreda ter Katarina Leš iz 7. 
razreda. 

Tema, o kateri smo se pogovarjali, je bila izobraže-
vanje in poklicna orientacija in na to temo smo imeli 
na medobčinskem otroškem parlamentu delavnice po 
skupinah. 

Delo v skupinah je potekalo s pomočjo naprej 

določene teze, ki smo jo dobili pri mentorju naše 
skupine. Izdelali smo plakat in ga predstavili ostalim 
»parlamentarcem« ter gostom. Med gosti so bili rav-
natelji sodelujočih šol, župani občin, iz katerih šole 
prihajajo, predstavniki podjetij ... Po predstavitvi vsa-
ke teme je sledila debata in pri vsaki debati je bilo zelo 
zanimivo slediti mnenjem in odzivom. Seveda so tudi 
gostje prejemali različna vprašanja povezana z njiho-
vim uspehom in poklicem.

Izmed vseh sodelujočih smo izbrali 3 vrstnike, ki 
so se najbolje odrezali v debati. Ti bodo naše mnenje 
zastopali v parlamentu v Ljubljani. 

Ko smo zaključili z uradnim delom, je sledila po-
gostitev in kratko druženje.

Čeprav se sliši precej enostavno, priti in biti na 
Medobčinskem otroškem parlamentu, temu ni tako, 
je velika odgovornost. Priprave so nam vzele ogro-
mno časa, ampak mislim, da se je izplačalo, saj je bila 
to izjemna izkušnja. Ne smemo pa pozabiti na našo 
mentorico Tonjo Lorbek, ki nam je pomaga in stala ob 
strani ter nas spodbujala vse od začetka pa do konca.

Karolina Rojko, 9. b

Šola v naravi

Učenci petega in šestega razreda smo se takoj po 
zimskih počitnicah udeležili šole v naravi, ki je pote-
kala v domu CŠOD Planinka. 

Po prihodu na dom smo razpakirali prtljago ter 
odšli na sestanek o pravilih v domu in jedilnici. Že 
prvi dan smo odšli na smučišče Areh, kjer smo se 
razdelili v smučarje in ostale, ki so se sankali. Med 
tednom smo imeli razne večerne animacije, pri kate-
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rih smo reševali različne učne liste, se igrali družabne 
igre ter peli. Z učitelji smučanja smo v četrtek odšli 
na sprehod mimo čudovitih slapov v gozdu. Zvečer 
smo imeli zaključni ples, ki je postal živahen šele pro-
ti koncu. V času smučanja ter ostalih dejavnostih so 
učitelji vsak dan ocenjevali urejenost sob učencev. 
Ocene so bile med 5 in 10. 

Zabavni teden je minil hitreje, kot smo si želeli, saj 
smo se zelo zabavali.

Tajda Hamler in Ajla Ana Egghart, 6. a

Proslava ob materinskem dnevu

V torek, 24. marca 2015, smo v kulturnem domu 
priredili proslavo ob materinskem dnevu. Na njej so 
otroci iz vrtca v Voličini in učenci osnovne šole pri-
kazali svoje glasbene, plesne in dramske nastope v za-
hvalo vsem mamam za njihovo skrb, trud in ljubezen, 
ki nam jo izkazujejo dan za dnem.

Smučarski skoki

Smučarski skoki so predvsem zimski šport. 
Odvijajo se na skakalnicah ali letalnicah. Pozna-

mo malo skakalnico, na kateri skačejo do 110 m, ve-
liko skakalnico, na kateri skačejo od 110 do150 m in 
letalnice, na katerih skačejo od 150 m in tudi preko 
200 m. Skakalnica je sestavljena iz strmega naleta, 
povsem položne odskočne mize, doskočišča, ki ima 
naklon od 25 do 40 stopinj ter izteka, ki je po navadi 
obdan s tribunami za gledalce. 

Na smučarskih skokih tekmujejo skakalci in ska-
kalke. Skakalci skačejo na vseh skakalnicah, skakalke 
pa na malih in velikih, ne pa na letalnicah. 

Tekmovalec ima oblečen skakalni dres narejenega 
iz blaga, ki je debel 3−5 mm. Nataknjene ima skakalne 
smuči, ki so dolge 158 % telesne višine in široke 9−10 
cm ter očala, ki morajo biti zatemnjene. 

Tekmujejo tako, da se skakalec spusti po zaletišču, 
na katerem dobi hitrost tudi do 95 km/h, odskoči na 
odskočni mizi, čim bolj mirno jadra po zraku, doskoči 
v doskočišču ter se zapelje v iztek skakalnice. Skakalci 
skačejo V tehniko. 

Igro vodijo sodniki, ki so hkrati tudi ocenjevalci. 
Tekmovalca lahko nagradi z največ 20 točkami. So-
dnikov je 5. Štejejo pa samo 3 ocene, saj najnižja in 
najvišja ocena ne šteje.

Trenutno najboljši slovenski skakalec je Peter 
Prevc. Je prvi človek, ki je skočil preko 250 m. Vsako 
leto se v Planici zgodi vrhunec sezone, in sicer zadnja 
tekma sezone.

Alen Živko, 6. a
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Na smučanju

V nedeljo smo se odpravili na smučanje. Že v so-
boto je ati namazal smuči, da bomo hitreje smuča-
li. Med potjo smo si kupili malico. Ko smo prišli na 
Areh, sva z atijem kupila smučarske karte. Nato smo 
se odpravili na smučišče. Z mamo sem smučal na lah-
ki progi, ati in Živa pa na težji. Čez nekaj časa sem šel 
jaz na težjo progo z atijem. Dan je bil mrzel in snežen. 
Na poti domov smo se ustavili še pri babici in dediju. 
Tam sem jedel slastne krofe. Dan je bil zelo zabaven.

Aljaž Sužnik, 2. a

V kinu in na bowlingu

Mamica, ati in jaz smo se odpravili v Maribor v 
kino. Z atijem sva šla gledat Backa Jona, mami pa film 
Petdeset odtenkov sive. Bacek Jon se je začel. Prvi del 
filma je bil smešen, drugi del pa kar malo grozen. Ko 
se je film končal, sva šla z atijem na bowling. V prvi 
igri je zmagal ati, v drugi pa jaz. Ko je mami prišla, 
smo se odpravili domov. Imeli smo se lepo.

Alex Fekonja, 2. a

V kinu

Z družino smo odšli v kino. Odpeljali smo se v 
Maribor. Tam smo si kupili kokice. Odšli smo v dvo-
rano. Bilo je veliko ljudi. Gledali smo animiran film 
Sedmi palček. Film je bil zabaven in smešen. Po filmu 
smo se odpravili v McDonald's. Jedla sem hamburger 

Big Mac. Bil je zelo dober. Odšli smo domov. Na poti 
smo se ustavili še na bencinski črpalki. Kupili smo si 
Tic-tac bombone.

Angelika Rukav, 2. a

Muca

Muca majhna 
je res lepa,
vsak jo božati želi.

Če pa kdaj
na rep ji stopiš,
hitro se ujezi.

Ko se ujezi,
pa je že več ni!

Ema Kovač, 3. a

Žan Zorman, 5. a

Alen Ruis, 5. a

Tit Šuman, 8. a
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Snežak Olaf

Opisala bom svojo igračko, to je snežak Olaf. 
Visok je 45 centimetrov. Je bele barve. Na telesu 

ima tri črne gumbe. Ima noge, roke, oči in nos. Ima 
zelo lep nasmešek. Iz gumic sem mu spletla verižico. 
Verižica je rumene, zelene in oranžne barve. Olaf je 
moja druga najljubša igrača za spanje. Dobila sem ga 
za Miklavža. Imam ga zelo rada.

Lara Lešnik, 3. a

Drsanje

V torek, 17. 2. 2015, sem se z Mihaelom odšla dr-
sat v Duplek. Z atijem sva se odpeljala po Mihaela. 
Ko smo prispeli, smo stopili iz avta. Z Mihaelom sva 
iz prtljažnika vzela svoje stvari. Obula sva si drsalke. 
Drsala sva se dve uri in pol, od 10.30 do 13.00. Po dr-
sanju smo odšli na vročo čokolado. Zraven smo jedli 
tudi pomfri. Ko je Mihael vzel pomfri, mu je padel v 
vročo čokolado. Ko smo pojedli in popili, smo se od-
peljali domov. Tako se je zaključilo najino druženje.

Tijana Györköš, 3. a

Tom iskalec

Bilo je sončno pomladno nedeljsko jutro. Tom je 
leno poležaval v postelji, ko ga je zbudilo toplo son-
ce. Nos je pomolil skozi okno in vdihnil svež jutranji 
zrak. Že je odprl vrata in odšel na sprehod. Ogledoval 
si je pokrajino in občudoval svojo vas. Usedel se je na 
klop ob potoku in gledal, kako dirja voda. Mimo so 
švigali metulji in včasih kakšna gručica prijateljev. 

In slej kot prej tudi teta Polly. Obrnila se je pro-
ti Tomu in mu rekla: »Oh, iskala sem te. Veš, dobili 
smo novo koso in bi koristilo, če bi jo preizkusil na 
travi pred mojo hišo.« Tom je pogledal v sonce, oce-
nil trajanje in ugotovil, da bo delal v največji vročini. 
Prispel je k hiši tete Polly in se ozrl. Ta je bogata. Ima 
veliko dvorišče in visoko travo. Zato mu dela na to 

prelepo nedeljo ne bo zmanjkalo. Mislil si je, kako je 
to življenje nesramno. Ne privošči mu niti malo miru. 
In že je s koso stal na začetku tega obširnega dvorišča. 
Delal je in delal, s koso mahal sem ter tja in željno 
gledal tiste otroke, ki so se v senci starega hrasta igrali 
in izmenjavali svoje dragocenosti. Potrto je nadaljeval 
z delom, ko je mimo prišel, kdo drug, kot Ben Rogers. 
No, v bistvu je mimo prišla kočija. »Iiiihaa iiiihaaa, 
čkkk čkkk, puuum. Ustavi konje!« Ustavila se je pred 
Tomom. »No, glej, glej! Spet delaš? Kosiš travo? Zelo 
je visoka, vso srečo!« je z rahlim posmehom rekel 
Ben. »To pa ja ni delo! V bistvu je ... joj, ne vem, če bi 
ti bilo prav povedati ... velika skrivnost ...« »A, daj no! 
Če mi poveš, ti dam tri zamaške!« ga je Ben poskušal 
podkupiti . »No, prav, sprejmem. V tej visoki travi se 
skriva nekaj zelo dragocenega in ne vem točno kje, 
zato moram pokositi vso travo.« »Kaj?! Vauuu! Kaj 
točno se skriva?« »Nekaj, s čimer bom lahko izmenjal 
kakršnokoli igračo! Celo več igrač naenkrat,« je dejal 
Tom. Bena je vedno bolj zanimalo. »Mogoče zamašek 
kupljenega mleka iz trgovine?« Ben je bil nor na za-
maške. »Ah, nekaj zelo bolj dragocenega! Če pa hočeš 
ugotoviti IN to tudi dobiti, pa boš moral sam poiska-
ti ...« Bena je preveč zanimalo, zato se je le vdal.« Daj 
mi hitro koso, da lahko začnem!« »Menjajva zaklad 
in daj mi tisti kos ogledala!« je rekel Tom. Ben mu ga 
je brez razmišljanja izročil in hitro začel kositi. Upreti 
se ni mogel niti Bily, niti Johnny, niti tisti nesramen, 
niti tisti prijazen. Pa še marsikdo ne! Zato je lahko še 
naprej užival nedeljsko brezdelje. 

In Tom je z zvijačo dobil polne žepe igrač, ki si jih 
je v senci ogledoval, s pogledom na pokošeno teraso.

Iva Šuman, 6. b 

Larisa Iljevec, 5. a

Neja Ornik, 1. a
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Pozdravljeni!

Zopet se oglašamo, najmlajša skupina v vrtcu, 
Snežinke. Sedaj ko zima in mrzle snežinke odhajajo, 
saj smo jih s pustom in maskami pregnali, mi ostaja-
mo in uživamo v prvih toplih sončnih žarkih in spo-
mladanskih cvetlicah. Odpravimo se na sprehod, na 
Štralek, kjer nabiramo zvončke, trobentice, se skriva-
mo in uživamo svež zrak. Ali pa se igramo kar pred 
vrtcem, kjer rišemo s kredami, si podajamo žogo, pi-
hamo in lovimo mehurčke, ali pa odplešemo kakšno 
rajalno igro.

Imeli smo tudi že prvi nastop. V skupino smo po-

vabili mamice in z njimi peli ter plesali. Pokazali smo 
jim, kako se pozdravimo na blazini in katere pesmice 
ter deklamacije smo se naučili. Podarili smo jim lon-
ček z rožico, ki smo ga sami okrasili, saj imajo ta me-
sec mamice praznik.

Iz igralnice smo odstranili zimsko dekoracijo, in 
naredili novo, pomladno. Iz odtisov rok, smo si na-
redili mali travnik, pri katerem se sedaj vsako jutro 
družimo, na okna pa narisali korita z rožami. Tako 
lahko uživamo v pomladi tudi, ko smo v igralnici in 
zunaj dežuje.

Sedaj pa čakamo, da nas obišče velikonočni zajček, 
mogoče nam bo pripravil kakšno presenečenje.

Snežinke s Karmen in Vesno



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

Luka Kukovec, 5. a

Jan Mastinšek, 7. b Nikita Fras, 7. b

Kristjan Risek, 5. a Jure Jug, 5. 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, Bogdan Šavli in Martin Bezgov-
šek), vsi sponzorji, Občina Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


