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Na začetku šolskega leta 2015/16 je v šolo vpisanih 
239 učencev, to je eden več kot v lanskem šolskem letu. 
V torek, 1. septembra 2015, je šolo začelo obiskovati 
237 učencev v 13 oddelkih. 2 učenki drugega razreda, 
ki sta še izobraževali na domu že lansko šolsko leto, se 
tako izobražujeta tudi letos.

OŠ Voličina je imela v lanskem šolskem letu v 1. 
razredu 28 učencev. V petek, 28. 8. 2015, so se na šoli 
oglasili skrbniki, ki so sporočili, da bo učenec, ki bo 
prebival pri njih, obiskoval 2. razred OŠ Voličina. To 
pomeni, da bomo v šolskem letu 2015/16 v 2. razredu 
imeli 29 učencev. Korespondenčno je bila sklicana 7. 
seja sveta zavoda. Člani sveta zavoda so podprli pre-
dlagani sklep, da naj OŠ Voličina 1. 9. 2015 oblikuje 
2 oddelka 2. razreda, če bo v obeh oddelkih skupaj 
29 učencev. Šola je na Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport poslala obrazloženo vlogo in zaprosi-
la, da na podlagi utemeljitve pristojno ministrstvo za 
šolstvo čim prej poda soglasje k objavi prostega delov-
nega mesta učitelja razrednega pouka za določen čas 1 
leto. Na podlagi prejetega soglasja smo 2. razred delili 
na a in b oddelek.

Tudi letos imamo na začetku šolskega leta organi-
zirane štiri skupine podaljšanega bivanja v skupnem 
obsegu 70 ur na teden, vendar ponovno opažamo, 
da so nekateri starši premalo odgovorni pri prijavah 
učencev k podaljšanemu bivanju. Ugotavljamo, da 
bo potrebno od 1. 10. 2015 naprej nekatere skupine 
podaljšanega bivanja združiti. Analize spremljave pri-
sotnosti učencev v skupinah PB kažejo, da bomo delo 
racionalizirali za 10 %, torej bo izvedenih 63 ur PB 
na teden.

V vrtec je 1. 9. 2015 vpisanih 77 otrok v petih 
skupinah, vendar pa naj bi vrtec pri OŠ Voličina po 
jesenskih počitnicah, torej v začetku novembra 2015, 
obiskovalo 82 otrok.

V tem šolskem letu se prvič na OŠ Voličina vsi 
učenci od 1. do 9. razreda se učijo vsaj dve uri tujega 
jezika na teden, in sicer angleščine. V vseh slovenskih 
osnovnih šolah nadaljuje uvajanje neobveznih izbir-
nih predmetov. Že ime samo pove, da lahko starši 
učence k tem predmetom prijavijo ali pa ne. Neobve-

zne izbirne predmete imajo v tem šolskem letu učenci 
1., 4., 5., 7. in 8. razreda. V 1. razredu se izvaja neobve-
zni izbirni predmet angleščina, ki ga obiskuje vseh 29 
učencev, v ostalih razredih pa drugi tuji jezik nemšči-
na. Neobvezni izbirni predmet nemščina obiskuje 83 
učencev od skupaj 119 učencev iz že omenjenih štirih 
razredov. Na OŠ Voličina obiskuje 112 od 148 učen-
cev neobvezni izbirni predmet tuji jezik, torej več kot 
75 % vseh, ki bi ga lahko.

V torek, 15. 9. 2015, so imeli učenci šole naravo-
slovni dan ob dnevu odprtih vrat Učnih vrtov pri Sv. 
Rupertu. Učenci so uživali v različnih dejavnostih. Pri 
izvedbi delavnic so nam pomagali zunanji sodelavci: 
Ivanka Cafnik, Marica Kranvogel, Darinka Kranvo-
gel, Zala Čuček, Klementina Tement, Zlatka Kužner, 
Branka Malek, Sabina Malek, Nuša Ornik, Anka Rojs, 
Jožica Fras, Franček Ruhitel, Marija Čuček, Natalija 
Pravdič, Mira Bernard, Ana Šuster Kraner, Damjan 
Rojko, Drago Ruhitel, Mojca Bračič, Nada Kovač, 
Renata Vajngerl, Marjana Sužnik, Mateja Koler, Ale-
ksandra Papež, Marija Šauperl, Irena Kodrič Cizerl 
in Manja Balaj. Vsem se iskreno zahvaljujem, ker ste 
dopoldan preživeli z našimi učenci. Posebno zahvalo 
izrekam ge. Mariji Čuček in ge. Darji Ornik, ker sta 
pritegnili k sodelovanju veliko zunanjih sodelavcev, ki 
so učence zelo uspešno motivirali za delo. Hvala tudi 
učiteljicama Regini Dobaja in Simoni Čuček, ki sta 
prevzeli koordinacijo naravoslovnega dne. 

Spoštovani starši, strokovni delavci šole in vrtca 
si bomo še naprej prizadevali, da bodo dejavnosti in 
pouk potekali kakovostno. Tudi v tem šolskem letu si 
želimo korektnega sodelovanja z vami na skupni poti 
vzgoje in izobraževanja vaših otrok oz. naših učen-
cev. 

Ponovno in znova se iskreno zahvaljujem vsem 
staršem donatorjem in sponzorjem Šolarčka, ki omo-
gočate, da bomo tudi v šolskem letu 2015/16 izdali 
10 številk šolskega glasila in s preostankom sredstev 
kupili še kakšen računalnik, učilo ali učni pripomo-
ček in knjigo, ki jo pri pouku potrebujejo učenci in 
učitelji. Hvala vam.

Ravnatelj

V šolskem letu 2015/16 oddelek več

Ajda Strmčnik Kranvogel, 3. a Nik Belčič, 8. b
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Učenci 2. in 3. razreda smo se v ponedeljek, 7. 9. 
2015, z avtobusom odpeljali v Sečo. Bivali smo v bun-
galovih in v domu Burja. V bazenu smo plavali kot 
ribe. Plavati so nas učili učiteljici Martina in Maja ter 
učitelja Miran in Matjaž. Učiteljica Lili in učitelj De-
jan sta nam povedala in pokazala veliko zanimivega. 
Ogledali smo si soline, marino, jadrnice, čolne, razi-
skovali smo morsko obalo, z ladjo Solinarko smo se 
odpeljali v Piran in si ga ogledali. Obiskali smo tudi 
akvarij, v katerem smo videli živali, ki živijo v našem 

morju. Tipali in vonjali smo zelišča in si izdelali dišeče 
vrečke. Z različnih barvnih perlic smo si izdelali tudi 
verižice. Zadnji dan smo si ogledali še vrt kaktusov. 
Pridno smo pospravljali svoje sobe, pisali razglednice, 
se igrali družabne igre, risali, brali knjige, pa tudi na 
šport nismo pozabili. Na igrišču smo igrali nogomet, 
badminton, košarko in namizni tenis. Ker smo bili 
utrujeni, smo po prebrani pravljici kar hitro zaspali. 
Pet dni je hitro minilo in v petek, 11. 9. 2015, smo se 
vrnili k staršem v Voličino. Imeli smo se lepo.

Lepo je bilo v šoli v naravi

Učenci 2. in 3. razreda
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Sprejem prvošolcev

1. septembra smo sprejeli 29 prvošolcev, ki smo 
jih razporedili v dva oddelka. Pripravili smo jim sve-
čan sprejem. Skupaj s starši so si ogledali predstavo 
Mačja šola, ki jo je uprizorila dramska skupina pod 
vodstvom g. Györköša. Vsak je prejel tudi igračo Lili 
ali Bineta. Okrog vratu smo jim nadeli rumeno ruti-
co. Za spomin na prvi šolski dan smo jim poklonili 
knjigo Peter Klepec. Svečano smo razrezali torto in se 
z njo posladkali. 

Prvošolcem želimo veliko uspeha in zadovoljstva 
v šoli.

Učiteljice

Odšli smo na obisk

Učenci Jan Mastinšek, Amadej Papež in Teja 
Pfajfar smo se konec lanskega šolskega leta z men-
torico Ireno Pernat odpravili v Sp. Porčič k invalidu 
Maksu Zorčiču.

Tam smo se imelo zelo lepo. Posedli smo se za 
mizo, ki jo je izdelal sam. Posladkali smo se z bom-
boni in keksi, žejo pa olajšali s sokom. Nato smo mu 
postavili nekaj vprašanj o njegovem življenju, na ka-
tere je z veseljem odgovoril. Izvedeli smo naslednje; 
rodil se je leta 1946 v Trnovski vasi. Življenje na vasi 
je bilo težko, zato se ni moral šolati. Čez čas je le za-
čel obiskovati šolo v Kapli na Kozjaku. Leta 1964 je 
postal invalid, saj se mu je zgodila službena nezgoda. 
Nanj so se vsule iz žerjava tri tone betona. Najprej je 
moral na invalidskem vozičku sedeti, čez 4 leta pa se 
mu je stanje poslabšalo, saj je prišlo do razpada kolka 
in od takrat se je prevažal le leže. Gospodu Maksu pri 
oskrbi pomaga sestra Tončka, ki nas je lepo pogosti-
la. Gospod Maks pa gre s časom naprej, saj si je na-
redil dvigalo, da se lahko zapelje na podstrešje. Zelo 
dobro pa popravlja računalnike. Zanima ga področje 
elektrotehnike. Znan je po električnih pastirjih, elek-
tromotorjih in po popravilu električnih naprav. Sam 
si je izdelal invalidsko vozilo, s katerim se je prevažal 
do leta 2013. Sedaj si sam novega vozila ne mora več 
izdelati, zato mu bosta novo vozilo izdelala izredna 
študenta mehatronike na Ptuju. Maks ga že nestrpno 
pričakuje, da bo lahko mobilen kot včasih. Pokazal 
nam je tudi Facebook profil in posnetke o njegovem 
invalidskem vozilu. Bili smo tudi v njegovi delavnici, 
ki je bila pospravljena in urejena.

Na koncu se nam je za obisk lepo zahvalil in odšli 
smo domov z željo, da še ga bomo kdaj obiskali.

Teja Pfajfer, 8. b

AKTUALNO
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V torek, 15. 9. 2015, smo imeli na OŠ Voličina na-
ravoslovni dan z naslovom Učni vrtovi pri Sv. Rupertu. 
Ta dan je bil posvečen dnevu odprtih vrat učnih vrtov 
in počastitvi krajevnega praznika. Na pobudo Marije 
Čuček in Darje Ornik smo za učence od 1. do 9. razre-
da pripravili dvajset različnih delavnic. K sodelovanju 
smo povabili 29 zunanjih sodelavcev. Vsi so se prija-
zno odzvali in prostovoljno ter brezplačno sodelova-
li z nami. Delavnice, ki so se jih udeležili učenci, so 
bile: izdelava ognjičeve kreme, izdelava dišečih vrečk, 
glasbena delavnica, izdelava dišeče slike in osvežilca 
zraka, pravljična urica, delavnica o tem, kako narediti 
otroško gredico, peka sivkinih keksov, angleščina na 
vrtu, izdelava rož iz krep papirja, delavnica od lana 
do …, izdelava slovenskega pušeljca, plesna delavni-
ca, orientacijski kros v naravi, lesarska delavnica, ka-
linčkova delavnica, fotografska delavnica, delavnica o 
vrednotah v življenju, radijska delavnica, likovna de-
lavnica in delavnica nege mladostne kože.

Vsi sodelujoči smo spoznali veliko novega in smo 
v delavnicah uživali. Upamo, da se na podobnih de-
lavnicah še kdaj vidimo. Vsem prisrčna hvala še en-
krat!

Simona Čuček, Regina Dobaja, OŠ Voličina

V torek, 15. 9. 2015, smo učenci OŠ Voličine imeli 
naravoslovni dan. Udeležili smo se različnih delavnic, 
ki so jih pripravili različni izvajalci.

Naj naštejem nekaj izmed njih: izdelava ognjičeve 
kreme, izdelava dišečih vrečk, izdelava deodoranta, 
lesarska delavnica ...

Sama sem se udeležila delavnice z naslovom Kako 
pripraviti radijsko oddajo?, ki jo je vodila novinarka 
radija Maribor, gospa Irena Kodrič Cizerl. Povedala 
nam je nekaj o delu radijskega novinarja, kako nasta-
jajo radijske oddaje, kaj potrebujejo pri delu, na kaj 
vse morajo biti pozorni.

Izvedeli smo kar nekaj novih stvari in morda bo 
kdo med nami nekoč opravljal to delo.

Tina Pliberšek, 8. a

Sredi septembra smo imeli učenci posebni dan. 
Skupaj z nekaj učenci sem se prijavila k delavnici na 
temo Vrednote življenja. Obiskala nas je gospa, ki de-
luje v Društvu za boljši svet. Razlaga nam je o notranji 
energiji, njeni pomembnosti v vsakdanjem življenju 
in kako vpliva na naše počutje. Pokazala nam je tudi 
vajo, ki jo naredimo, ko se zbudimo in poskrbimo za 
boljše počutje skozi dan. Predavanje je bilo zanimivo 
in vzdušje prijetno. Menim, da smo se vsi udeleženci 
naučili nekaj novega o sebi in bližnjih. 

Katarina Leš, 8. a

Likovne delavnice smo se udeležili učenci navdu-
šeni nad likovno umetnostjo. V njej smo okraševali 
glinene lonce. Vzeli smo akrilne barve po izbiri in za-
čeli ustvarjati. S pomočjo mentorjev, učitelja Braneta 
Laziča in Ane Šuster Kraner, so bili izdelki čudoviti. V 
tem dnevu smo zelo uživali in želimo si še več ustvar-
jalnih dni.

Tamara Kurnik, 8. b

AKTUALNO

Naravoslovni dan Učni vrtovi pri Sv. Rupertu
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Otvoritev zeliščnih vrtov v Voličini

15. avgusta je bila otvoritev zeliščnih vrtov v Voli-
čini, ki se nahajajo okoli vaške cerkve. Učni vrtovi so 
posvečeni v spomin znanemu domačemu zdravilcu 
Francu Korošcu. Objavljeni intervju je z go. Marijo 
Čuček, eno od pobudnic učnih vrtov. Že vnaprej se ji 
zahvaljujemo za odgovore.

Kdaj in kako ste se začeli zanimati za zelišča in 
rože?

Že kot otrok sem rada nabirala kamilice, lipo, be-
zeg, trobentice in borovnice. Te rastline smo pri nas 
doma sušili in uporabljali za čaj.

Od kod ideja o zeliščnih vrtovih?
S prijateljico sva se pogovarjali, da bi uredili zelišč-

no pot v spomin na domačega zeliščarja Franca Koro-
šca. Del te poti naj bi bil tudi zeliščni vrt pod cerkvijo. 
Poti še ni. Ideja o zeliščnem vrtu pa se je uresničila s 
pomočjo Občine Lenart, župnije Sv. Ruperta in veli-
kim prispevkom EU.

Med te vrtove spadajo trije učni vrtovi, kako so 
imenovani in zakaj? 

Prvi vrt je zeliščni vrt. V njem rastejo predvsem 
zdravilne rastline. Drugi vrt je Beli vrt. To je travni-
ško-sadni vrt. Ime je dobil po barvi soli in to zato, ker 
je Sv. Rupert, naš farni zavetnik, bil nadškof v Salzbur-
gu in je obudil ponovno delovanje rudnikov soli. Tre-
tji vrt je Močvirski vrt. Nahaja se v velikem močvirju 
in tam rastejo močvirske rastline.

Kakšen je namen učnih vrtov pri cerkvi Svetega 
Ruperta?

Vrtovi so namenjeni spoznavanju rastlin, srečeva-
nju različnih generacij in lepšanju Voličine.

Kaj vas je privedlo do tega, da ste začeli z dejav-
nostmi na OŠ Voličina?

Skupaj s prijateljicami sem svoje znanje o zdravil-
nih rastlinah želela prenesti na mlajše. Jih spodbuditi 
k zdravemu načinu življenja, v njih prebuditi stik z 
naravo in odnos do živali in rastlin. Učiteljici Simona 
in Regina sta mojo idejo podprli in tako smo začeli. 
Zeliščarski krožek deluje na šoli že tretje leto in letos 
imamo kar 55 mladih zeliščarjev. Prav tako pa poma-
gamo pri naravoslovnih dnevih in sobotnih šolah za 
nadarjene.

Kakšen je bil odziv ljudi na to novost v Voliči-
ni?

Odziv ljudi je dober. Opažam, da se domačini in 
tudi tisti od drugod radi ustavijo v vrtovih, si jih ogle-
dajo in kaj povprašajo. Všeč pa jim je tudi urejenost 
našega kraja.

Dominik Petko, 9. a
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Italija leži v južni Evropi, meri 301.277 km2. Vključ-
no z otoki ima Italija obalo in mejo v dolžini 7600 km 
na Jadranskem, Jonskem in Tirenskem morju.

Glavno mesto Italije je Rim. Italija meji na kar pet 
držav: Francijo, Švico, Nemčijo, Avstrijo in Sloveni-
jo. Na jugu je obdana s Sredozemskim morjem. Ob 
koncu leta 2013 je imela Italija 60.782.668 prebivalcev. 
Ljudje, ki so italijanske narodnosti, so Italijani. Njihov 
materni jezik je italijanščina. 99 % prebivalstva je ka-
toliške vere. 

Italija je razdeljena na 20 regij, 101 pokrajino in 
8047 občin. Italija ima državne simbole, in sicer zasta-
vo, ki je zeleno-belo-rdeče barve, grb in svojo himno.

Za raznolikost italijanskega podnebja je zaslužena 
velika dolžina polotoka in njena gorata notranjost. Po-
gorja so zelo pomemben dejavnik v razvoju podneb-
nih pogojev. Alpe in Apenini zapirajo padsko-bene-
ško nižavje, ki ima zato večinoma celinsko podnebje, 
z ostrimi zimami in vročimi poletji. V ostalih podro-
čjih polotoka in na večjih otokih je zaradi različne ze-

mljepisne širine podnebje zelo raznoliko, od vlažno 
subtropskega do vlažno celinskega in oceanskega. 

Kar človeka v tej deželi najbolj pritegne, vse od 
hribov na severu pa do otokov na jugu, je lepota po-
krajine: mogočni masivi in zaščiteni vrhovi Alp, jeze-
ra na severu, Toskana, raznoliki Apenini, včasih ravne 
in peščene, včasih skalnate obale na vzhodni in zaho-
dni strani polotoka, pa še otoka Sicilija in Sardinija. 
Glavne reke v Italiji so Pad, Adiža, Arno, Tibera in 
Volturno. Njavišja gora je Monte Bianco ali Bela gora 
(4810 m). V Italiji se nahaja kar nekaj vulkanov, npr. 
Etna, Stromboli in Vezuv. 

Italijanska kuhinja je poznana po pokrajinski ra-
znolikosti, širokemu razponu okusov ter je ena najbolj 
priljubljenih kuhinj na svetu. Osnovo italijanske kuhi-
nje tvori sredozemska prehrana, bogata s testeninami, 
ribami in zelenjavo.

Italija ima v EU največje število zaščitenih tra-
dicionalnih specialitet. Siri, mesnine in vina so ene 
glavnih sestavin italijanske kuhinje, od katerih mnogi 

nosijo oznako o zaščitenem geografskem poreklu, in 
skupaj s kratko kavo (espresso) tvorijo pomemben del 
italijanske prehranske kulture.

Pomembna zgodovinska pričevanja, arheološke 
najdbe, ruševine templjev in gledališč, slavolok zma-
ge, so še živ spomin na rimski imperij. Tudi srednje-
veška mesta še z ohranjenimi starimi mestni jedri 
pripovedujejo o bivališčih nekdanjih časov. Umetnine 
neizmerne vrednosti, arhitekture (Kolosej, Milanska 
katedrala in katedrala v Firencah, poševni stolp v Pisi 
in stavbarstvo v Benetkah), cerkve in palače, trgi in 
fontane, stopnišča in mostovi, slike (Mona Lisa, Po-
slednja večerja …) in kipi privlačijo turiste iz vsega 
sveta. Brez Italije bi bil ves svet prav gotovo siroma-
šnejši tako v umetnosti kot v kulturi. 

V Italiji je samo 10 odstotkov aktivnega prebival-
stva zaposlenega v kmetijstvu. Glavne kulture so žita 
(pšenica, koruza, riž, ječmen, oves), sladkorna pesa, 
tobak, paradižnik, zelenjava in stročnice. V zadnjih 
letih se je precej povečalo pridelovanje soje in tobaka. 

Agrume in drugo južno sadje gojijo predvsem v južni 
Italiji in na Sicilji. Medtem ko oljka in trta uspevata 
skoraj po vsem ozemlju. Italija je največja proizvajalka 
vina na svetu.

Živinoreja se spreminja glede na pokrajine. Na 
severu prevladujejo govedoreja in prašičereja ter mle-
karstvo. Na jugu pa sta bolj razširjeni ovčereja in pe-
rutninarstvo.

V Italiji je tudi zelo razvita železarska, kovinsko-
predelovalna, avtomobilska, strojna, prehrambena, 
kemična, elektro, tekstilna in oblikovalno-modna in-
dustrija. 

Nazadnje vam še povem, zakaj sem si izbrala opis 
države Italije. Italija ima eno najlepših mest, kar jih je 
mogoče videti, to so Benetke. Benetke so zelo obiska-
no mesto, njihova posebnost je ta, da stojijo na vodi, 
znane pa so tudi po karnevalu, na katerem najdemo 
značilne beneške maske. 

Kaja Hubernik, 7. b

ZANIMALO NAS JE

http://goo.gl/moAwVY http://goo.gl/nLN2eC

Toskana Benetke Kolosej v Rimu

http://goo.gl/7Jq3gY

Italija
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Lunice – Minioni

V šoli vsi vemo: so učilnice, jedilnica, ka-
bineti, kuhinja, ravnateljeva pisarna, zbornica 
itn. V naši šoli pa imamo posebnost. Za enimi 
vrati se otroci smejijo, igrajo, pogovarjajo, pre-
pevajo, glasneje kot za drugimi vrati. Za temi 
vrati prevladujeta rumena in modra barva.

Za temi vrati 1. septembra otrok ni pri-
čakala učiteljica, ampak kar dve vzgojiteljici. 
To so vrata, za katerimi se nahaja vrtčevska 
skupina Lunice. Letos so se otroci še posebej 
razveselili, saj sta vzgojiteljici nosili majico, na 
kateri je bil narisan, njim dobro poznan, risa-
ni junak minion Bob. In takoj so vedeli, da jih 
bodo v tem šolskem letu spremljali povsod. 
Vsak je dobil svoj znak s podobo miniona, 
ki ga ima v svojem predalčku, v garderobi, na 
pladnju, kjer odlaga lonček za čaj, in na tabli 
za dežurne otroke.

V letošnjem šolskem letu, se bo skupina 
Lunice, ki šteje 19 otrok, 8 fantov in 11 deklic, 
podala na avanturistično potovanje v naravo. 
Ker nam okolje to omogoča, se bomo odpra-
vili v gozd, na travnik, kjer bomo opazovali 
živali oz »vse kar leze po tem svetu«, ki je le-
tošnji moto vrtca pri OŠ Voličina. Obiskali 
bomo Damjana in njegovo kmetijo ter se veli-
ko gibali na svežem zraku. Mali raziskovalci že 
komaj čakamo, da vidimo, kam nas bo zanesla 
pot in kaj vse nas čaka v tem šolskem letu.

Polni pričakovanja vas pozdravljamo in 
vam želimo uspešno leto.
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 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.

Ključni podatki:
Vključenih pribl. 8 miljonov otrok EU v 54.000  ✴
šolah.
25 sodelujočih držav članic EU. ✴
EU financiranje je do 150 miljonov EUR le- ✴
tno.
83 % financira EU, 17 % financira Republika  ✴

Slovenija.
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.

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 ...).

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.



Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

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

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

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

GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO

DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart

Tel.: 041 650 488

kmetija KOCBEK
Zg. Voličina 28
2232 Voličina
041 856 814KMETIJA KOCBEK

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814

Lipovec d.o.o.
varnost in zdravje pri delu,

svetovanje, varstvo pred požarom

Ptujska 18, 1000 Ljubljana
tel.: 01 436 71 66
fax: 01 236 16 03

mobi: 041/051 698 172

ELEKTRO Jože Spevan s.p.

Tel.  041 515 537

Kmetija Spevan
Jagode so naša strast

e-pošta:   spevan@siol.net

Mariborska cesta 10,2230 Lenart

Selce 89, 2232 Voličina

TRGOVINA INŽENIRING, STORITVE
d.o.o.

Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj
tel.: 02/778-10-11, fax: 02/775-28-61

Izvedba elektro, strojnih in plinskih instalacij. Montaža klimatskih,
hladilnih in prezračevalnih naprav. Servis in montaža gorilnikov.

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

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

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

Žan Breznik, 3. a Urban Šuster, 6. a

Iva Šuman, 7. b Tadej Hegedič, 7. b

Lucija Mesarec, 5. a Alen Peklar, 9. a

Osnovna šola Voličina ima na začetku šolskega leta 2015/16 vpisanih 239 učencev, od tega se dve učenki izobražujeta na domu. Vrtec je začelo 
obiskovati 77 otrok v petih skupinah. V tem šolskem letu se prvič na OŠ Voličina vsi učenci od 1. do 9. razreda učijo vsaj dve uri tujega jezika na 
teden. V šolskem letu 2015/16 se v vseh slovenskih osnovnih šolah nadaljuje uvajanje neobveznih izbirnih predmetov. Že ime samo pove, da starši 
učence lahko k tem predmetom prijavijo ali pa ne. Neobvezne izbirne predmete imajo v tem šolskem letu zraven učencev 4. in 7. razreda, kjer so se 
izvajali že v lanskem šolskem letu, tudi učenci 1., 5. in 8. razreda. V 1. razredu se izvaja neobvezni izbirni predmet angleščina. Veseli smo, da ste se 
vsi starši učencev 1. razreda odločili, da otroke prijavite k neobveznemu izbirnemu predmetu. Učenci 4., 5., 7. in 8. razreda, ki ste jih starši prijavili 
k neobveznemu izbirnemu predmetu, se zraven angleščine, ki je 1. tuji jezik, učijo 2. tuji jezik nemščina kot neobvezni izbirni predmet. Neobvezni 
izbirni predmet nemščina obiskuje 83 učencev od skupaj 119 učencev iz že omenjenih štirih razredov. Večkrat smo že poudarili, da je izdajanje 
šolskega glasila Šolarček posebnost OŠ Voličina. Zaradi zbranih sredstev sponzorjev in staršev donatorjev je šola bogata z didaktičnimi pripomočki 
in učili ter ima v šolski knjižnici pestro izbiro knjig. Za darovana sredstva se vsem najlepše zahvaljujemo. Strokovni delavci šole in vrtca si bomo še 
naprej prizadevali, da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Spoštovani starši, tudi letos si želimo korektnega sodelovanja z vami na skupni 
poti vzgoje in izobraževanja vaših otrok oz. naših učencev. Ravnatelj mag. Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Iva Šuman, Tajda 
Hamler, Katarina Leš, Jan Mastinšek, Tamara Kurnik, Dominik Petko,Tina Perko, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih 
strani: Silva Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. 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 Bezgovšek), vsi sponzorji, ustanoviteljica šole - Občina 
Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


