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Dogodki, ki so se nas dotaknili

Pred zaključkom šolskega leta smo bili učenci in zaposleni priča trem čudovitim in zanimivim dogod-
kom. Devetošolci so se od šole, učencev in zaposlenih poslovili s pristnimi objemi. Pod mentorstvom Sandija 
Šijanca smo bili v torek, 16. 6. 2015, priča prvemu samostojnemu koncertu šolskega ansambla OŠ Voličina. 
Manuela, Katarina, Sara, Eva, Tomaž in Luka so nam z vokalno-inštrumentalnimi skladbami pričarali čudo-
vito uro popularne in zabavne glasbe. Učenci in učitelji smo bili navdušeni ob gledanju dramske predstave 
Kralj Matjaž, ki so jo v četrtek, 18. 6. 2015, zaigrali člani dramske skupine pod mentorstvom Petre Munda.

https://youtu.be/6kJvHbQK88Uhttps://youtu.be/zFlw7ATpX9M
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Vrtec pri OŠ Voličina je septembra začelo obisko-
vati 85 otrok v 5 skupinah, v juniju 2015 imamo v vrt-
cu 90 otrok.

Šolsko leto 2014/15 smo v vrtcu začeli in zaklju-
čili s posebnim veseljem in zadovoljstvom. S skrbnim 
načrtovanjem in sprotnim prilagajanjem življenja in 
dela v oddelku smo težili k zagotavljanju izbire in s 
tem nudili otrokom enake možnosti glede na interes 
in sposobnosti. Prednostno nalogo smo namenili po-
dročju jezika, in sicer spodbujanje govorno-jezikov-
nih zmožnosti in področju gibanja, vzbujanja veselja 
do gibanja in zdravega življena. 

Z različnimi rednimi in obogatitvenimi programi 
ter projekti smo poskrbeli, da so bili otroci deležni čim 
bolj pestrih, zanimivih in poučnih vsebin. Pri realiza-
ciji projekta Porajajoča se pismenost nam je pomagal 
bogat nabor dejavnosti: obisk lutkovnega gledališča, 
ogled lutkovne predstave skupine MAKS, teden kul-
ture, sodelovanje s Knjižnico Lenart, projekta Bralna 
značka in Bralni nahrbtnik, sejem rabljenih knjig.

Obogatitvene dejavnosti smo kot nadgradnjo in 
popestritev kurikuluma izvajali strokovni delavci vrt-
ca z naslednjimi oblikami: gledališki abonma, vrtec 
v naravi, plavalna šola, strokovna ekskurzija, pevski 
zbor Violinčki in Ustvarjalnice. 

S sodelovanjem z različnimi institucijami smo 
obogatiti življenje in igro otrok in odraslih. Skupna 
druženja in srečanja pa so bila priložnost za sprošče-
no in neposredno sodelovanje otrok, staršev in peda-
goških delavk. 

Na začetku šolskega leta je bilo v šolo vpisanih 
236 učencev. V tem šolskem letu se je prvič primerilo, 
da so starši izkoristili možnost izobraževanja svojih 
otrok na domu, ki ga omogoča zakonodaja. Tako sta 
se izobraževali dve učenki prvega razreda. Na začetku 
meseca junija 2015 sta bili v skladu s šolskim koledar-
jem uspešni na roku za ocenjevanje znanja iz sloven-
ščine in matematike. Dva učenca sta se vpisala na šolo 
novembra 2014, zato je v šolo ob zaključku šolskega 
leta vpisanih skupaj 238 učencev.

V šolskem letu 2014/2015 je OŠ Voličina pričela 
uvajati TJA v 2. razred osnovne šole. Uvajanje je priče-
lo 15 odstotkov osnovnih šol v Sloveniji. Spremljanje 
uvajanja je izvajal Zavod RS za šolstvo OE Maribor, ki 
je izvedel spremljavo pouka TJA v mesecu decembru 
2014 in maju 2015. Svetovalki, ga. mag. Nada Nedelj-
ko in ga. mag. Barbara Lesničar, sta bili z videnim pri 
pouku oz. z izvajanjem pouka zadovoljni. Angleščina 
je pri drugošolcih na urniku dvakrat tedensko. Pouk 
poteka brez delovnih zvezkov in učbenikov in temelji 
na slušnem razumevanju ter govoru. Učiteljica TJA z 
razredničarko sodeluje pri izboru vsebin, saj je snov 
neločljivo povezana z vsebinami ostalih predmetov. 
Učenje poteka preko igre, petja, zgodbic. 

Strokovni delavci šole so v skladu z letnim delov-
nim načrtom organizirali in izvedli 6 medsebojnih 

hospitacij. Hospitacijske nastope so izvedli naslednji 
učitelji šole: Aleksander Šijanec pri predmetu GUM, 
Ksenija Trinko pri SLJ, Irena Fišer pri BIO, Dani Sajtl 
pri IP UBE, Natalija Ornik pri MAT in Davorin Žižek 
pri FIZ. 

Za strokovne delavce šole je bil v sodelovanju z 
Zavodom RS za šolstvo, OE Ljubljana in dr. Natali-
jo Komljanc na šoli organiziran strokovni seminar z 
naslovom Formativno spremljanje. Strokovni delavci 
smo na seminarju razmišljali o izvajanju pouka in o 
tem, kako bi učence motivirali in jih z učnimi magneti 
pritegnili k učenju. Za strokovne delavke v vrtcu je bil 
organiziran seminar Brain gym.

Delo v šolskem letu je potekalo po LDN šole in 
vrtca. Načrtovane aktivnosti smo realizirali, prav tako 
izpeljali dejavnosti v vrtcu. Vzgojno-izobraževalno 
delo v vrtcu in šoli je potekalo umirjeno in brez pro-
blemov. 

Šola je izpeljala vse načrtovane prireditve. V juni-
ju so člani oz. članice šolskega ansambla pod mentor-
stvom Aleksandra Šijanca pripravili koncert za učen-
ce šole, prav tako pa se je z igro Jakobina Bračiča Kralj 
Matjaž učencem šole in staršem predstavila dramska 
skupina OŠ Voličina pod mentorstvom Petre Munda.

V vrtcu in šoli smo najpomembnejši kakovostni 
in dobri vzgojitelji ter učitelji. Vesel sem, da smo bili 
vzgojitelji in učitelji v sodelovanju z vami starši pri 
vzgoji in spodbujanju otrok in učencev v tem šolskem 
letu zelo uspešni. 

Od 236 učencev je Bralno značko osvojilo 200, to 
pomeni več kot 84,75 %. Posebno pohvalo si zaslu-
žijo učenci I. VIO in 6. a in 6. b razreda, saj so jo vsi 
osvojili. Vsem bralcem in mentorici Juditi Bračko, ki 
je spodbujala učence k branju v I. in II. VIO iskreno 
čestitam. Tudi mentorici Mateji Karneža in vsem bral-
cem v III. VIO čestitam za prebrane knjige. Posebno 
čestitko si zasluži 15 devetošolcev, ki so bili zvesti bra-
nju 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 dosegli. Eden od uspehov je zagotovo uspeh na 
NPZ.

Na začetku maja je vseh 29 učencev 9. a in b ra-
zreda pisalo NPZ pri vseh treh predmetih. Pri SLJ 
so dosegli 64,94 % (58,62), MAT 62,83 % (56,96) in 
KEM 72,42 % (67,22) uspešnost. Povedano drugače 
so v povprečju pri vseh treh predmetih dosegli 66,73 
% uspešnost, na nivoju države pa je uspeh pri teh treh 
predmetih 60,93 %. To pomeni, da so devetošolci OŠ 
Voličina dosegli v povprečju 5,80 % boljši rezultat kot 
vrstniki na nivoju Slovenije. Čestitam.

Sara Toplak, Nina Kmetič, Nina Kocpek, Matic 
Goznik in Mihaela Dobaja so devetošolci, ki so se iz-
redno izkazali na učnem področju v vseh letih šolanja 
(po stari zakonodaji so vsak razred zaključili z odlič-
nim uspehom). 

Šolsko leto je bilo mirno in uspešno
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Nino Kocpek, Matica Hergo, Lio Ludvik, Mihaela 
Dobaja, Matica Goznika in Saro Toplak bomo vpisani 
v Knjigo zlatih učencev OŠ Voličina. 

V maju je 30 učencev 6. a in b razreda prav tako 
pisalo NPZ pri SLJ in MAT. Pri SLJ so dosegli 55,13 % 
(49,47), pri MAT pa 58,47 % (50,85). NPZ pri TJA je 
pisalo 28 učencev, ki so dosegli 47,02 % (51,04) uspe-
šnost. V povprečju so učenci pri vseh treh predmetih 
dosegli 53,54 % uspešnost, na nivoju države pa je bil 
uspeh 50,45 %. To pomeni, da so šestošolci NPZ pisali 
3,09 % boljše kot vrstniki v državi.

Šola oz. strokovni delavci smo izvedli načrtovana 
šolska tekmovanja v znanju in športnih ter drugih ak-
tivnostih. V nadaljevanju izpostavljam uspehe in do-
sežke, ki so jih dosegli učenci v tem šolskem letu.

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

Nik Belčić je na državnem tekmovanju iz Vese-
le šole osvojil srebrno priznanje, mentorica Alanka 
Knuplež. 

Tit Šuman je na državnem tekmovanju iz znanja 
kemije osvojil srebrno priznanje, mentorica Ireni Fi-
šer. Prav tako pa je Tit osvojil srebrno priznanje na 
tekmovanju iz znjanja astronomije, mentor Davorin 
Žižek.

Luca Maximilian Simonič je na državnem tekmo-
vanju iz znanja nemščine osvojil srebrno priznanje, 
mentorica Irena Zgaga.

Matic Herga je na tekmovanju iz znanja geografije 
osvojil srebrno priznanje, mentorica Zdenka Ekselen-
ski.

Timotej Sekereš je na tekmovanju iz znanja ma-
tematike osvojil srebrno Vegovo priznanje, mentorica 
Tamara Murko.

Matic Goznik je na tekmovanju iz znanja mate-
matike osvojil srebrno Vegovo priznanje, mentorica 
Natalija Ornik.

Mihael Dobaja je prejemnik Diamantnega Kengu-
ruja, ki ga prejmejo tisti učenci devetega razreda, ki 
so v vsakem razredu uspeli osvojiti bronasto priznanje 
na tekmovanju iz znanja matematike. 

Žiga Kurnik in Žan Čuček sta na regijskega tek-
movanju iz konstruktorstva in obdelave gradiv v ka-
tegoriji obdelava kovin osvojila 1. mesto in se uvrstila 
na državno tekmovanje, mentor Davorin Žižek.

Plesalci plesne skupine OŠ Voličina: Daša Capl, 
Maša Čuček, Neja Hadžiselimović, Nejc Letnik, Saša 
Letonja, Katarina Munda, Primož Petko, Žiga Pul-
ko in Sara Rojs so se pod vodstvom Mojce Vogrin 
Pivljakovič zelo uspešno predstavili na srečanju, ki 
je bilo v Unionski dvorani v Mariboru. Plesna točka 
z naslovom Slišim gib je bila prepričljiva, zato so se 
plesalci uvrstili na regijsko revijo plesnih skupin v 
Mursko Soboto. Državna selektorica Andreja Kopač, 
ki je spremljala revijo, je točko izbrala in uvrstila na 
festival otroških plesnih skupin Pika Miga 2015, ki bo 
potekal meseca oktobra v Kulturnem domu Velenje. 

Plesalcem in mentorici čestitam za dosežen uspeh ter 
izvirno plesno predstavo.

Manuela Brunčič je na tekmovanju iz znanja fizike 
osvojila srebrno Stefanovo priznanje, mentor Davorin 
Žižek. Manuela pa je bila zelo uspešna tudi na tek-
movanju iz znanja matematike, saj je osvojila srebrno 
Vegovo priznanje, mentorica Natalija Ornik.

Dominik Petko je na državnem tekmovanju iz Ve-
sele šole osvojil srebrno priznanje, mentorica Alanka 
Knuplež. Prav tako je Dominik na tekmovanju iz zna-
nja slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje osvojil 
srebrno priznanje, mentorica Ksenija Trinko.

Nina Kocpek je na državnem tekmovanju iz zna-
nja o diabetesu osvojila srebrno priznanje, mentorica 
Irena Fišer. Prav tako je Nina na tekmovanju iz znanja 
angleščine osvojila srebrno priznanje, mentorica Ire-
na Zgaga.

Sara Toplak je na tekmovanju iz znanja anglešči-
ne osvojila srebrno priznanje, mentorica Irena Zgaga. 
Prav tako pa je bila Sara zelo uspešna na državnem 
tekmovanju iz znanja angleščine, saj je osvojila zlato 
priznanje, mentorica Irena Zgaga.

Na področnem prvenstvu osnovnih šol v atletiki, 
ki je bilo v Mariboru, so učenci Tilen Caf, Mihael Do-
baja, Matic Goznik in Rok Sužnik v štafeti 4 x 100 m 
z rezultatom 49,34 s osvojili 1. mesto in postali po-
dročni prvaki. 

Za uspehe in dosežene rezultate vam dragi učenci 
čestitam, prav tako četitam vašim staršem. Zahvalju-
jem se tudi vsem učiteljem in drugim delavcem šole, 
ki smo pripomogli k temu, da veselje ob uspehih lah-
ko delimo z vami. 

Učenci šole ste tudi v tem šolskem letu odlično 
nastopali za razne klube. V nadaljevanju navajam naj-
odmevnejše razultate. 

Lucija Mesarec je tekmovalka Karate klubu WKSA 
Duplek, ki je na državnem prvenstvu WKSA v Murski 
Soboti v kategoriji kate posamezno za mlajše ponirke 
C 10-11 let osvojila 3. mesto. 

Hana Pivljakovič je plesalka plesne šole Dimenzija 
in je na državnem prvenstvu v Streetdance, ki je bilo v 
Novi Gorici, osvojila 3. mesto. 

Tomaž Ornik je kolesar KK TBP - Lenart in je na 
državnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v katego-
riji dečki B, ki je bilo Gabrjah pri Novem mestu, osvo-
jil 3. mesto. 

Nik Mesarec je tekmovalec Karate kluba WKSA 
Duplek, ki je na državnem prvenstvu WKSA v Murski 
Soboti v kategoriji kate posamezno za starejše pionirje 
B 12-13 let, osvojil 2. mesto. 

Matic Herga je tekmovalec Karate kluba WKSA 
Duplek, ki je na državnem prvenstvu WKSA v Murski 
Soboti v kategoriji borbe posamezno za kadete A +70 
kg osvojil 2. mesto. 

Rene Hercog je tekmovalec Judo kluba Branik iz 
Maribora, ki je na državnem prvenstvu na Ptuju v ka-
tegoriji mlajši dečki U12 do 60 kg osvojil 1. mesto in 
postal državni prvak.
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Sara Rojs je tekmovalka Karate klubu WKSA Dup-
lek, ki je na državnem prvenstvu WKSA v Murski so-
boti v kategoriji kate posamezno za mlajše ponirke C 
10-11 let osvojila 1. mesto in postala državna prvaki-
nja. Sara je bila zelo uspešna tudi v kategoriji športne 
borbe, saj je med deklicami 10-11 let - 42 kg osvojila 
3. mesto v Sloveniji.

Lia Ludvik je tekmovalka Judo kluba Duplek in je 
na državnem prvenstvu v kategoriji kadetinje do 63 
kg osvojila 3. mesto. Judoistka Lia je bila razglašena za 
najperspektivnejšo športnico Slovenskih goric za leto 
2014. Lia pa je tudi državna prvakinja, saj je na držav-
nem prvenstvu v kategoriji mlajše kadetinje do 63 kg 
osvojila 1. mesto.

Mihael Dobaja, Marko Bračko, Žan Šprajc Žaga-
vec, Aljaž Ruis, Matic Goznik, Rok Sužnik, Aljaž Go-
znik, Žan Rebernik, David Ahmetović, Aljaž Onič, 
Nik Kostanjevec in Matija Matic Horvat so učenci OŠ 
Voličina in igralci ekipe KMN Slovenske gorice, ki so 
osvojili 1. mesto oz. postali državni prvaki v Futsalu 
U-15. Isti učenci oziroma ista ekipa pa je bila razgla-
šena za najperspektivnejšo ekipo Slovenskih goric v 
letu 2014, saj so bili državni prvaki v futsalu tudi lan-
sko leto.

Za vsa osvojena priznanja in uspehe vam iskreno 
čestitam. Osvojena priznanja niso dosežek samo za 
vas učenci, ki ste jih prejeli, ampak tudi za nas učitelje. 
Na osvojena priznanja in dosežke smo ponosni vsi: vi 
učenci, vaši starši in mi učitelji.

Ob tej priložnosti se najlepše zahvaljujem zuna-
njim sodelavcem, in sicer Mariji Čuček, Marici Kran-
vogel, Mojci Bračič, Ivanki Cafnik in Zlatki Kužner, 
ki so otroke iz zeliščarskega krožka veliko naučile in 
ob srečanjih redno razvajale z raznimi dobrotami. Za-
hvalo namenjam Borisu Györköšu, ki je vodil gleda-

liško skupino tretješolcev in se je s predstavo Mačja 
šola udeležil gledališkega srečanja v Jurovskem Dolu. 

Dragi učenci, starši, vzgojitelji in učitelji, šolsko 
leto 2014/15 smo uspešno zaključili. Vsem učencem 
želim vesele in brezskrbne počitnice, sodelavcem pri-
jeten oddih na dopustu z upanjem, da se bomo 1. sep-
tembra spočiti znova zbrali na začetku nove poti. 

Ravnatelj

Poročilo o višini in porabi
sredstev šolskega sklada

Šola je v tem šolskem letu zbrala skupaj 9.760,36 
€, za izdajanje šolskega glasila Šolarček in sicer za 
stroške tiskanja vseh 10 številk smo porabili 2.000,00 
€, tako je bil preostanek sredstev namenjen za nakup 
novih učil in učnih pripomočkov in knjig iz sredstev 
šolskega sklada v skupni vrednosti 7.760,36 €.

Šola je upravnemu odboru šolskega sklada, ki se 
je sestal v torek, 12. 5. 2015, na podlagi potreb in želja 
učiteljev in vzgojiteljev predlagala, odbor pa je potr-
dil, da se iz sredstev šolskega sklada nabavijo pri Vir-
les d.o.o. Domžale učila in pripomočki za FIZ in TIT v 
vrednosti 1.495,72 € (napetostni izvir, amper volt me-
ter, kotnik mizarski, pirograf, spajkalnik), pri Dipro 
s.p. Ljubljana učila in pripomočki za FIZ v vrednosti 
417,85 € (brnič, točkovni zapisovalec, el. in magnetno 
polje, točkasti naboj). Učila za GUM so se nabavila pri 
Hartman d.o.o. Maribor v znesku 449,75 € (bas kitara, 
torba, kabel, Fender el. kitara). Pri Enko šport d.o.o. 
Brezovica so se nabavili pripomočki za športno vzgo-
jo v vrednosti 349,45 (letvica za skok v višino, semafor 
ročni, 10 kom žog za odbojko, refleksna odzivna žogi-
ca, 6 žog za gimnastiko, žogice za NT, vrv za plezanje, 
merilni trak), pri Gol d.o.o. Rogatec pa 8 nogometnih 
žog v vrednosti 279,72 €. Za potrebe I. VIO je bil pri 
AOX d.o.o. Maribor nabavljen set ET merilnih pripo-
močkov v vrednosti 179,62 € ter pri Mladinski knji-
gi d.o.o. Ljubljana 3 kompleti Lego kock v vrednosti 
602,11 €. Za II. in III. VIO je bilo pri Extra lux d.o.o. 
Ljubljana nabavljenih 30 kom šolskih šestil in 30 kom 
geo trikotnikov v vrednosti 243,39 €. Na podlagi iz-
vedenega javnega razpisa MIZŠ je bilo pri Acord-92 
d.o.o. Ljubljana nabavljenih 6 kom PCplus School 
računalnikov z monitorjem v znesku 1.189,50 € (50 
% sofinanciranje nakupa opreme). Za potrebe vrtca 
smo pri Emago, Podjetje za trgovino Helena Bezjak 
s.p. Markovci pri Ptuju, kupili sedežno garnituro 
mini s trosedom, dvosedom in foteljem ter komplet 
5 bobnov-sedežev za otroke v vrednosti 968,38 €. V 
vrednosti 1.584,87 € smo za šolsko knjižnico nabavili 
93 knjig.

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

Ravnatelj

Nina Kocpek, 9. b
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11. 5. 2015 smo se učenci 8. a razreda odpravili v 
šolo v naravi na Peco. Po dvourni vožnji smo prispeli 
v CŠOD Peca. Nagovorila nas je učiteljica Metka, ki 
je trdila, da bo z nami do petka. Razporedili so nas v 
sobe, ki so imele posebna imena, npr. Pob, Kralj Ma-
tjaž, Avžnga, Dčva, Gavda ter Kloce. Kmalu je prispe-
la tudi druga šola, 7. razred OŠ Hrpelje. Sledilo je zelo 
okusno kosilo. Po kosilu smo imeli prosti čas, za tem 
pa so sledile dejavnosti. Dobili smo kompase ter kar-
te, na katerih so bile označene točke, do katerih smo 
morali priti. Po večerji smo imeli večerno animacijo 
in odšli na večerni sprehod, kjer smo si ogledali Fri-
drihov rov, ki je bil namenjen rudarjem, ko je rudnik 
še deloval.

Vsako jutro smo imeli telovadbo. Ob 9.00 smo se 
zbrali v učilnici, kjer nam je učiteljica Janja povedala, 
kaj moramo vzeti na pohod do koroške kmetije. Ho-
dili smo po nekdanjem smučišču. Na koroški kmetiji 
smo izvedeli dele kmetije. Prav tako smo jo skicirali z 
ogljem. Prebrali so nam legendo o kralju Matjažu, mi 
pa smo medtem ležali na travi. Popoldan smo plezali 
po plezalni steni. Najprej smo spoznali osnove ple-
zanja, nato smo se preizkusili še v praksi. Zvečer so 
fantje pripravili taborni ogenj, dekleta pa so vadila za 
glasbene točke. Ob ognju smo si prepevali, učenci OŠ 
Hrpelje pa so nam pripravili kviz narečnih primor-
skih besed.

V sredo smo pripravili gorska kolesa ter se od-
peljali v Mežico. Spust je bil zelo zabaven, ko pa smo 
se vračali je trajalo veliko dlje, ker nas je čakal velik 
vzpon. Ob prihodu nazaj smo odšli pod prho. Ob po-
poldanski animaciji smo spoznali dele loka ter strelja-
li v tarče. Za tem smo pripravili manjše tekmovanje. 
Zvečer smo imeli soba se predstavi. Pripravili smo ra-
zne skeče ter šale in napisali svoje himne šole v naravi. 
Izvedeli smo tudi, da je imel učitelj Brane rojstni dan, 
zato smo ga presenetili s pesmijo.

Za četrtkovo dopoldansko dejavnost smo spoznali 
nov šport, in sicer disk golf. Pri tem športu mečeš di-
ske, ki so zelo podobni letečim krožnikom, vendar so 
iz drugačnega materiala in so ustvarjeni za to, da letijo 
na dolge razdalje. Postavljeni so tudi koši, v katere je 
potrebno disk zadeti. Nato smo imeli Pecakečing. Do-
bili smo GPS ter se z njim orientirali do posameznih 
točk. V tem času je deževalo, zato smo oblekli dežne 
plašče. Po kosilu smo izvedeli nekaj novega o narav-
nih nesrečah in se naučili, kako hitro narediti nosi-
la. Zvečer smo imeli tekmovanje za izbor naj frizure, 
nato pa je sledil ples. 

V petek je žal deževalo, zato nam je odpadel ka-
nuizem na reki Dravi. Namesto tega smo si ogledali 
film o gorskem reševanju ter spakirali. Po kosilu so 
nam želeli srečno pot. Vožnja domov je minila veliko 
hitreje. Starši so nas bili zelo veseli.

AKTUALNO

Šola v naravi 8. a razreda

Manuela Brunčič, Tina Perko in Dominik Petko, 8. a

Pred domom Peca Legenda o kralju Matjažu Plezanje

Taborni ogenj Kolesarjenje Lokostrelstvo
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Koliko hrane zavržemo v šoli?

V šolski jedilnici je bila v sodelovanju s podjetjem 
Saubermacher v času od 18. 5. 2015 do 22. 5. 2015, 
postavljena stojnica in hladilnik z različnimi živili, ki 
je opozarjala na problem zavržene hrane.

 Lani smo v Sloveniji zavrgli več kot 82 kg hrane 
na osebo. V svetu na leto zavržemo 1,3 milijarde ton 
hrane, kar predstavlja eno tretjino vse proizvedene 
hrane. Pomislite, koliko lačnih ust bi lahko nahranili!

Evropska komisija predlaga zavezo, da do leta 
2025 zmanjšamo količino zavržene hrane za 30 %.

Ker naju je je pretresel podatek o količini zavržene 
hrane, sva se odločili, da o tem spregovoriva v Šolarč-
ku.

Z zgoraj omenjenim problemom se srečujemo tudi 
na naši šoli. Podatek o tem, koliko hrane se zavrže v 
šoli na mesec, sva dobili pri računovodkinji. Povpreč-
no se v kuhinji mesečno zbere okoli 300 kg hrane, to 
pa pomeni 3000 kg v enem šolskem letu. Vrtec in šolo 
obiskuje v tem šolskem letu 325 otrok, prav tako pa je 
na šoli 45 zaposlenih. 

To pomeni, da je povprečje mesečno zavržene 
hrane na osebo v OŠ Voličina 0,81 kg oz. povprečje 
zavržene hrane na osebo na letni ravni 8,1 kg.

S člankom želiva opozoriti, da o problemu zavr-
žene hrane razmislite tudi Vi. In pomagate mlajšim, 
da se naučijo odgovornega, skrbnega in spoštljivega 
ravnanja s hrano.

Alja Sever in Ajla Ana Egghart, 6. a
 

Zaključna ekskurzija

V sredo, 3. 6., smo se ob 8.00 odpravili na avto-
busno postajo. Tam nas je pričakal avtobus. Odpeljali 
smo se v Prekmurje. Med potjo sva z Gajo opazova-
li okolje. Lara H. nam je pela. Čez čas sem zaspala. 
Končno smo prispeli v Prekmurje. Odšli smo do 
lončarja. Vodič nam je pokazal peč, v kateri so pekli 
lončene izdelke. Ogledali smo si tudi dve stari prek-
murski hiši. V hiši je bila črna kuhinja. Lončar nam 
je pokazal, kako se naredi posoda iz gline. Vsak si je 
lahko kupil tudi spominek. Odpravili smo se na otok 
ljubezni. Z brodom smo se peljali po reki Muri. Je-

dli smo prekmursko malico. Po malici smo se igrali. 
Na otoku ljubezni sem si kupila violinski ključ. Nato 
smo še odšli v Radence. Sprehodili smo se skozi hotel. 
Ustavili smo se pri vrelcu. Odšli smo še na sladoled. 
Avtobus nas je pričakal na parkirišču. Odpravili smo 
se proti domu.

To je bila moja najboljša ekskurzija!
Nika Pšajd, 3. a

Obisk Umetnostne galerije
Maribor in Ljudskega vrta

V torek, 26. 5. 2015, smo se odpravili v Umetno-
stno galerijo Maribor. Spoznali smo kustosa Klemna. 
Ogledali smo si razstavo z naslovom NAŠI HEROJI. 
Ogledali smo si slike, kipe, freske in filmček o Vili 
Bled. 

Nato je sledilo presenečenje. Naše učiteljice so nas 

AKTUALNO
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peljale v Ljudski vrt, kjer smo se srečali z nogometaši 
NK Maribor. Z njimi smo se fotografirali. Dobili smo 

tudi njihove avtograme. Preizkusili smo tudi njihovo 
pomožno igrišče in streljali na gol. Imeli smo se lepo.

Alex Fekonja, 2. a

Izlet v Gardaland

V tem šolskem letu smo učenci 7. b razreda pod-
pisali Slovesno obljubo o nekajenju. Trije učenci smo 
se zelo razveselili, ko smo izvedeli, da smo med na-
grajenci in bomo nagradno obiskali zabaviščni park 
Gardaland.

V soboto, 23. 5. 2015, smo se z učiteljico Natali-
jo Ornik zgodaj zjutraj odpravili proti Ljubljani, kjer 
smo se zbrali vsi nagrajenci iz Slovenije. Z avtobusom 
smo se odpeljali proti Italiji. Med vožnjo smo se po-
govarjali, opazovali pokrajino, spali, vsi pa nestrpno 
pričakovali prihod na željeni cilj. 

AKTUALNO

Na ogledu razstave Naši heroji

Zanimivo ...

Kapetan, avtogram prosim!

Luka je zakon!

Gasilska fotografija
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Nekateri smo v Gardalandu bili prvič, zato smo se 
za začetek s »satelitom« dvignili visoko nad zabaviščni 
park in si ogledali čudovito Gardsko jezero ob njem. 

Jasno, peljali smo se z vsemi vlakci in tako spozna-
li, zakaj nosijo ime »vlak smrti«. Še posebej smo bili 
navdušeni nad vodnimi atrakcijami ter »Noro hišo«, v 
kateri smo se vrteli skupaj s celotno sobo. Magično!

Po kosilu smo si ogledali Ledeno dobo 4D, nato še 
gusarsko ladjo in faraonovo grobnico. Za konec nas 
je čakala še najnovejša atrakcija Oblivion oz. črna lu-
knja, ki je prestrašila še najpogumnejše. 

Zvečer smo se utrujeni, vendar polni prelepih do-
živetij, odpravili domov. Izlet nam bo ostal v lepem 
spominu.

Jan Mastinšek, Amadej Papež in
David Ahmetović, 7. b 

 

Our school trip 

Yesterday I woke up very excited, because we went 
to a school trip. After breakfast I brushed my teeth 
and went to the wardrobe to pick out my clothes. I 
took my backpack and ran outside, I was late. My 
father drove me to the bus stop and said: »Goodbye!« 
He also wished me to enjoy the trip.

It was noisy and nice at the bus stop. Everybody 
was waiting for the teachers and the bus. The bus trip 
took us about an hour and a half and finally we came 
to our destination – Velika Planina. After we arrived 
we took a cable car, because we could not go by foot 
that part. On it we soon saw the mountains and Ka-

mniško-savinjske Alpe. It was beautiful there and I 
had an amazing time observing the landscape. At the 
highest point of Velika Planina, we saw Krvavec and 
many other mountains. On the way up we also went 
to see a museum and a church. The museum was an 
old house of a »planšar«. It was very small, but inte-
resting. We walked several kilometres and were tired 
and hungry. Everybody took out their lunch; started 
chatting and the food disappeared. After the lunch 
break we continued the way to the spring of Kamniška 
Bistrica. The river was beautiful and I felt like I was in 
a fairy-tale. Everything was green and nice. It started 
raining then, so we ran to the bus and drove to our 
final destination Kamnik. We got ice cream and had 
some free time, by that time we got pretty tired and 
some of us fell asleep on the bus. 

I like the experience and the places I saw. I loved 
the trip, but the only thing I didn't like was all the wal-
king up and down Velika Planina. In the end it was 
worth it, because the view was amazing. Now I can't 
wait for the next trip. 

Katarina Leš, 7.a

Zaključek Bralne značke

Na zaključku Bralne značke nas je obiskala pra-
vljičarka Renata Brglez in za otroke zaigrala dve igra-
no-lutkovni predstavi. Prva, O zeleni žabici Emi, ki 
ni marala vode, je bila namenjena otrokom od 1. do 
3. razreda, druga, Pripovedni dogodek, pa je bila na-
menjena učencem od 4. do 9. razreda. V letošnjem 

AKTUALNO
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šolskem letu so otroci zelo pridno brali, saj je kar 200 
učencev osvojilo Bralno značko, od tega pa je bilo kar 
15 takih učencev, ki so bili zvesti knjigi vseh devet let 
šolanja. Čestitam!

Mateja Karneža

Čisti zobki ob zdravi prehrani 

V okviru preventivnega zobozdravstvenega pro-
grama je v šolskem letu 2014/15 v osnovnih šolah po-
tekalo 32. tekmovanje za čiste zobe. Preverjanje stanja 
ustne higiene, delavnice, naravoslovni dnevi o ustni 
higieni in zdravi prehrani so v tem šolskem letu po-
tekali v manjšem obsegu, ker se je izvajal le polovični 
program.

Kljub polovičnemu programu so bile vključene 
vse šole, ki jih je pokrivala stara občina Lenart. Tek-
movali so otroci od 2.–5. razreda, približno 800 otrok. 

Zmagovalnim razredom smo podelili zobne paste in 
majčke s tiskom zobne himne. Vsi učenci, ki so ob 
vsakem pregledu imeli brezhibno čiste zobe, so prejeli 
pohvalo.

Na OŠ Voličina je zmagovalec 3. a

Čestitke zmagovalcem in hvala vsem šolarjem, ki 
so se trudili, a jim ni uspelo zmagati, za kar pa ni ni-
koli prepozno.

Iskreno se zahvaljujem vsem pedagoškim de-
lavcem ter staršem, kajti brez vašega sodelovanja in 
podpore realizacija preventivnega programa ne bi bila 
možna.

Kot izvajalka si želim, da bi se program preventive 
razvijal in dopolnjeval, saj je najcenejša in nič ne boli, 
njeni učinki delujejo v prid posamezniku, družbi in 
njeni blaginji.

Juhuhu, počitnice so tu! Imejte se lepo, vidimo se 
spet v septembru!

Sms, Branka Grah,
sestra zobne preventive ZD Lenart

Premiera šolske gledališke
skupine

V torek, 16. junija, se je v kulturnem domu v Vo-
ličini staršem in drugim krajanom predstavila šolska 
gledališka skupina. Premierno so uprizorili dramsko 
igro Jakobine Bračič z naslovom Kralj Matjaž. 

AKTUALNO
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V glavnih vlogah so nastopili osmošolci, člani 
gledališkega kluba, ostali igralci so učenci 4., 6. in 7. 
razreda. Naslednji dan so se predstavili še vsem učen-
cem OŠ Voličina.

Posnetek premiere si lahko ogledate na zgornjem 
spletnem naslovu.

V delo so vložili veliko truda in ustvarjalnosti, za 
kar jim iskreno čestitamo. 

Mentorica Petra Munda 

Uspeh šolske plesne skupine

Šolska plesna skupina, v kateri plešejo: Daša Capl, 
Maša Čuček, Neja Hadžiselimović, Nejc Letnik, Saša 
Letonja, Katarina Munda, Primož Petko, Žiga Pulko 
in Sara Rojs, se je uvrstila na državno revijo plesnih 
skupin, ki bo meseca oktobra v Velenju na festivalu 
Pika miga. Še toliko bolj veseli dejstvo, da smo edina 
osnovna šola, ki ji je letos to uspelo. Čestitam mojim 
Plesnim lutkam.

Mojca Vogrin Pivljakovič

AKTUALNO / INTERVJU

Intervju z Dan D

Dan D je novomeška glasbena skupina, ki je na-
stala leta 1996. Skupino sestavljajo: pevec Tomislav 
Jovanovič-Tokac, bobnar Dušan Obradinovič-Obra, 
kitarist Marko Turk-Tučo, klaviaturist Boštjan Gru-
bar-Bošti in baskitarist Nikola Sekulovič. 

10. 4. 2015 so v Mariboru predstavili nov album in 
sem z njimi opravil intervju.

Še pred tem pa sem s pevcem skupine posnel duet 
njihove pesmi Voda – jaz na ukulele, Tokac na vokalu 
(posnetek na spodnji povezavi).

Kdo vas je navdušil za glasbo?
Bošti: oče; Tučo: oče in mama; Nikola: Oba
Kdaj je bila ustanovljena skupina Dan D?

Ustanovljena je bila leta 1996 po razpadu skupine 
Mercedes band.

Kako je nastalo ime Dan D?
Ime skupine Dan D je dal producent prve plošče 

Borut Činč.
Katero vrsto glasbe igrate?
Rock.
Kdo so bili vaši vzorniki?
Pearl Jam, Led Zeppelin, Dire Straits ...
Koliko albumov ste že posneli?
Posneli smo 7 albumov: Igra, Ko hodiš nad oblaki, 

Katere barve je tvoj dan, Ure letenja za ekstravagantne 
ptice, Dan 202, Tiho, DNA D.

Kako to, da ste se odločili za »Projekt Tiho«?
Za sabo smo imeli že veliko rock koncertov in smo 

hoteli poskusiti nekaj drugačnega, zato smo se odlo-
čili za akustiko. 

Katero vašo pesem najraje igrate?
Bošti: Sirena; Nikola in Tučo: Kozlam; Tokac: San 

San.
Ali se vam je kateri koncert, dogodek ... še pose-

bej vtisnil v spomin?
Koncert v Križankah s sinfoniki, ker je bilo nekaj 

drugačnega, novega in je bilo prisotno kar nekoliko 
treme. 

Vaše napovedi za glasbeno prihodnost.
Tako za našo, kot tudi ostalo glasbeno prihodnost, 

je vse odvisno od okusa mladih.

Nik Diego Damiš, 3. a

https://goo.gl/kmxZdv

https://youtu.be/6kJvHbQK88U

https://youtu.be/Yef3DANp1VQ
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NAŠI NAJMLAJŠI

Smo zvedavi, včasih malce jokavi, večinoma na-
smejani in razmeroma velikokrat precej glasni. Nam 
ni nikoli dolgčas. In vsepovsod nas je polno. Smo pa 
tudi že zelo spretni, kar smo dokazali v Gibalčkovem 
tednu, ki se je odvijal proti koncu meseca maja. V 
okviru tega smo se preizkušali v različnih vajah plaze-
nja, skakanja in ravnotežnih vajah na poligonu, tekali 
kros, se podili s poganjalci, se odpravili na sprehod, 
preizkušali naše spretnosti na igralih in še in še bi lah-
ko naštevali. Obiskala nas je tudi čisto prava, pravcata 
balerina po imenu Tjaša in nam pokazala opremo za 
baletke s tutu-jem vred. Veste, to je tista »kiklica«, ki 
izgleda kot dežnik, in nekateri nadobudneži smo ko-
maj čakali, da se skrijemo pod njo. Balerina nam je 
pokazala tudi baletni ples in moramo priznati, da smo 
bili vsi do zadnjega frkolina očarani. Seveda smo se 

tudi sami imeli možnost naučiti nekaj baletnih kora-
kov in moramo priznati, da nam je šlo kar dobro od 
rok in seveda tudi od nog. Ob koncu Gibalčkovega te-
dna smo ponosno prejeli medalje in knjižice, v katerih 
piše, v čem vse smo se pomerili. 

V vročih junijskih dneh smo s poskusi ugotavljali, 
da nekateri predmeti v vodi plavajo, drugi pa potone-
jo. Izdelovali smo tudi ladjice vseh vrst in barv ter nji-
hovo plovnost spretno preizkušali v našem bazenčku, 
s katerim smo imeli še posebno veliko veselja. Spo-
znali pa smo tudi šolsko želvo, ki je že častitljivih let, 
in ji ponudili malce posušenih rakcev. Ker pa je zunaj 
že pravo poletno vreme, se prav vsi veselimo prihaja-
jočih počitnic, ki že trkajo na naša vrata.

Otroci iz skupine Zvezdice z vzgojiteljicama 

S poganjalci

Z balerino

Igra z ladjicami Želva na obisku

Plava, ne plava ...

Medalje in kartončki

Veselo v poletne dni!
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9. razreda se poslavljata

Ko prvič v šolo smo stopili, vse smo prekosili. Prej smo bili mladi in lepi, zdaj pa smo še samo lepi.

Pot proti vrhu.

Frajer. Manjši od gorovja.

Umetniki. 

Najbolj pridni na šoli. Radi pijemo … sok :).

Letos se od OŠ Voličina poslavljajo učenci in učen-
ke generacije 2006−2015.

Zbrali so nekaj fotografij, ki so jim prebudile spo-
mine na dneve, ki so jih preživeli v osnovni šoli. 
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... / ZANIMALO NAS JE

Pri pouku biologije smo se v zadnjih urah pogo-
varjali o raziskovanju biodiverzitete ekosistemov.

Biodiverziteta oz. biološka raznovrstnost je sto-
pnja pestrosti oblik življenja v nekem okolju. Najnjo 
vpliva več dejavnikov; med njimi so onesnaženost in 
poseganje človeka, vlažnost, suša, temperatura ... Bi-
odiverziteta je izrednega pomena tako za človeka kot 
za vse organizme. Človeku nudi osnovne potrebe, kot 
je hrana. V ekosistemu omogočajo kroženje hranil, 
pretok energije, produktivnost, stabilnost, elastičnost 
itd.

Vsak učenec je moral popisati biodiverziteti dveh 
ekosistemov po želji. Jaz sem izbrala travnik in potko. 
Pestrost med tema ekosistema se zelo razlikuje, saj na 
travniku raste občutno več rastlin, tudi pokritost je 
večja. To pa zato, ker travnik ni uporabljen za hojo in 
vanj človek ne posega. Naletela sem na veliko rastlin: 
navadna nokota, ivanjščica, navadna kislica, spomin-
čica, razpostrta zvončica, zlatica in še druge. 

Na biodiverziteto vpliva veliko dejavnikov: vla-
žnost, suša (npr. v puščavi je pestrost vrst manjša, kot 
v tropskem gozdu), nadmorska višina, osnaževanje in 

poseganje človeka v okolje (gradnje cest, naselij, izse-
kavanje, košnja, gnojenje ...).

Biodiverziteta je ključnega pomena za življenje na 
Zemlji, za živali in človeka, saj nudi hrano, ohranja 
ekosisteme in poskrbi za različnost osebkov.

Biodiverziteta pa je seveda tudi ogrožena zaradi 
pretiranega poseganja človeka v okolje (gradnje, iz-
sekavanje, izsuševanje ...), globalnega segrevanja in 
ozonske luknje (nekatere rastline ogrožajo UV žarki)

Zaščita ekosistemov oz. biodiverzitete je ključnega 
pomena. Ljudje morajo biti ozaveščeni, kaj je to bi-
odiverziteta in zakaj je tako pomembna. Vedeti mo-
rajo, da je zelo pomembna za ohranitev ekosistemov. 
Biodiverziteto pa ljudje zaščitijo z vspostavitvijo po-
sebnih rezervatov, z zakoni, določene ogrožene, redke 
vrste spadajo na rdeči seznam ogroženih rastlin. Za 
ohranitev ekosistemov in s tem biodiverzitete se bo-
rijo tudi nekatere organizacije, kot je Greenpeace. V 
Sloveniji se prav v tem času borijo za ohranitev čistega 
Jadranskega morja in s tem njegove biodiverzitete.

Sara Toplak, 9. a 
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Ivanjščica Navadna nokota

Bled smo obiskali in se nasmejali. Prijatelji smo ostali in nikoli drug drugega izdali.

Popisovanje rastlinskih združb

9. razred
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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

Sara Toplak, 9. a

Aljaž Pučko, 9. a Jure Jug, 5. a

Alex Fekonja, 2. a Vid Caf, 5. a

Karolina Rojko, 9. b

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.


