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24. junij 2016, letnik XVII
št. 177, naklada 400 izvodovSrečanje šolskega ansambla OŠ Voličina

s predsednikom države Borutom Pahorjem

V petek, 17. junija 2016, je bil šolski ansambel OŠ Voličina povabljen, da nastopi na prireditvi namenjeni 
dnevu državnosti in preimenovanju parka v Lenartu. Častni gost prireditve je bil sam predsednik države, g. 
Borut Pahor. ŠANS OŠ Voličina je odigral dve slovenski skladbi, za kateri je požel bučen aplavz in odlične 
odzive o kakovosti ansambla (nadaljevanje na 7. strani).
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Skozi vrtčevsko leto

Vrtec pri OŠ Voličina je septembra začelo obisko-
vati 77 otrok v 5 skupinah, v juniju 2016 imamo v vrt-
cu 86 otrok.

Vizija, ki jo v našem vrtcu izvajamo, je »Naj bo naš 
vrtec prostor, v katerem se imamo lepo, kjer otrokom 
nudimo varno in čustveno toplo okolje, kjer se vsak 
posameznik dobro počuti, kjer se vsak dan igramo in 
učimo ob raznolikih dejavnostih, te pa nastajajo ob 
pobudah otrok, vzgojiteljic, staršev ter okolja, v kate-
rem bivamo.«

Moje razmišljanje ob evalvaciji, ki jo pišem je, za 
to vizijo smo se odločili skupaj. Glavni cilji so bili 
usmerjeni v otroka, starše in dobro medsebojno so-
delovanje. Prednostno nalogo smo namenili področju 
narave. Poleg znanj o okolju so otroci razvijali zave-
danje o prepletenosti odnosov v okolju, o posledicah 
človeških posegov v naravno okolje ter odgovornost 
do živih bitij in do skupne prihodnosti. 

Obogatitvene programe smo povezovali z osnov-
nim programom in dejavnostmi. Povezani so bili 
z našo vizijo in cilji vrtca. Izvajale so jih strokovne 
delavke vrtca kot nadgradnjo in popestritev kuriku-
luma. Obogatitveni programi so vključevali različna 
področja, in sicer področje umetnosti in družbe (po-
poldanske Ustvarjalnice, predstave skupine MAKS, 
obiski Lutkovnega gledališča Maribor, srečanja otrok 
zborčka Violinčki); področje gibanja (program Gibal-
ček); področje jezika (pravljične urice); področje kul-
turne dediščine (praznovanja povezana s kulturnim 
izročilom, Teden kulture); področje narave in ekolo-
gije (projekt Veliki nemarni škornji, Eko teden). 

Otrokom smo omogočili tudi vključitev v dodatne 
programe, programe zunaj vrtca – enodnevni izlet, 
vrtec v naravi in plavalna šola, v izvedbi zunanjih iz-
vajalcev. Ti programi so namenjeni starejšim predšol-
skim otrokom in so povezani z dodatnimi stroški. 

Učno okolje vrtca smo povezovali z okoljem v 
neposredni bližini vrtca. K sodelovanju smo vabili 
različne goste: učence šole, dijake, policiste, gasilce, 
lovce, čebelarje in druge ljudi. 

Sodelovanje s starši pa je potekalo na ravni medse-
bojne podpore in bogatitve v smeri uspešnega razvoja 
otroka.

Vodja vrtca Klavdija Žabčič

Šolsko leto je minilo zelo hitro

Na začetku šolskega leta je bilo v šolo vpisanih 239 
učencev. V tem šolskem letu so starši ponovno izko-
ristili možnost izobraževanja svojih otrok na domu, 
ki ga omogoča zakonodaja. Tako sta se izobraževali 
dve učenki drugega razreda. Na začetku meseca junija 
2016 sta bili v skladu s šolskim koledarjem uspešni na 
roku za ocenjevanje znanja iz slovenščine in matema-
tike. Dva učenca sta se novembra 2015 prepisala na 

OŠ Lenart, zato je v šolo ob zaključku šolskega leta 
vpisanih skupaj 237 učencev, obiskuje pa jo 235.

V začetku decembra 2015 je učitelj Davorin Žižek 
z učenci 6. a razreda pri predmetu TIT izvedel hospita-
cijsko 90-minutno strnjeno uro. Pouk je izvedel tako, 
da je spremljal napredek učencev formativno. Pouk je 
opazovalo šest svetovalcev ZRSŠ, in sicer: mag. Nada 
Nedeljko, Romana Fekonja, mag. Pavla Karba, Sonja 
Dobravc, Danijel Lilek in Gorazd Fišer. Prav tako pa 
je pouk spremljalo nekaj učiteljev šole in ravnatelj. 

V šolskem letu 2015/2016 je OŠ Voličina nadalje-
vala z uvajanjem TJA v 3. razredu osnovne šole. V tem 
šolskem letu se je začelo izvajanje neobveznega izbir-
nega predmeta angleščina v 1. razredu. Uvajanje je 
spremljal Zavod RS za šolstvo OE Maribor. Spremlja-
vi pouka TJA sta bili opravljeni v mesecu decembru 
2015 in maju 2016. Svetovalki ZRSŠ, ga. mag. Nada 
Nedeljko in ga. mag. Barbara Lesničar, ter drugi opa-
zovalci smo bili z videnim pri pouku oz. z izvajanjem 
pouka učiteljice Alenke Kukovec zelo zadovoljni. 

V ponedeljek, 18. 4. 2016, je OŠ Voličina gostila 
25 učiteljev za TIT ter svetovalca za isto področje iz 
ZRSŠ OE Maribor, g. Gorazda Fišerja. Vsi udeleženci 
smo od 8.30 do 10.00 spremljali pouk TIT v 6. a razre-
du pri učitelju Davorinu Žižku. Temeljni namen izo-
braževanja je bil (praktično spremljanje, hospitacija) 
uvajanje elementov formativnega spremljanja v pro-
ces učenja in poučevanja za predmetno področje TIT. 
Učitelju se zahvaljujem, da je bil pripravljen v razred 
sprejeti 27 strokovnjakov s področja TIT. Ponovno se 
je potrdilo, da učitelj Davorin pouk izvaja zelo kako-
vostno. Največja čestitka in hkrati zahvala za odlično 
izveden pouk je po mojem prepričanju bila izrečena 
učitelju Davorinu pri analizi ure, ko so učitelji, ki po-
učujejo TIT, videno pri pouku zelo pohvalili.

Strokovni delavci šole so v skladu z letnim delov-
nim načrtom v tem šolskem letu organizirali in izve-
dli 6 medsebojnih hospitacij. Hospitacijske nastope so 
izvedli naslednji učitelji šole: Mateja Karneža pri SLJ, 
Martina Rajšp pri ŠPO, Katja Majhenič pri TJA, Irena 
Pernat pri OPB, Petra Munda pri DRU in Mojca Vo-
grin Pivljakovič pri SLJ.

Za učence 1. a in 1. b razreda in otroke vrtca pred 
vstopom v šolo smo v Termah Ptuj izvedli 10-urni 
plavalni tečaj (od 4. 4. 2016 do 8. 4. 2016). Za učence 
2. a, 2. b in 3. a razreda smo v CŠOD Burja izvedli 
plavalno šolo v naravi (od 7. 9. 2015 do 11. 9. 2015). 
Za učence 5. a razreda smo v CŠOD Planinka izvedli 
smučarsko šolo v naravi (od 1. 2. 2016 do 5. 2. 2016). 
Za učence 8. a in b razreda smo v CŠOD Peca izve-
dli naravoslovno šolo v naravi (od 9. 5. 2016 do 13. 5. 
2016). Za otroke iz skupin Vrabčki in Sončki, ki bodo 
septembra postali šolarji, smo izvedli vrtec v naravi v 
CŠOD Škorpijon (1. 6. 2016–3. 6. 2016).

Strokovni delavci šole so se izobraževali na semi-
narju Mediacija, ki ga je na šoli izvedel g. Jani Prgič. 
Za strokovne delavke v vrtcu je bil organiziran semi-
nar z naslovom Pravljica kot metoda za vzpodbujanje 
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otrokovega socialnega, čustvenega in intelektualnega 
razvoja, ki ga je izvedla dr. Zdenka Zalokar Divjak.

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 po-
tekalo umirjeno in brez večjih problemov. Več od-
stopanja od pričakovanega smo zaznali na vzgojnem 
področju oz. vzgojnem delovanju šole, zato bomo v 
prihodnjem šolskem letu več pozornosti namenili 
vzgojni problematiki. Z namenom, da bomo zadeve 
bolj dorekli, bomo posodobili Vzgojni načrt OŠ Vo-
ličina, Pravila hišnega reda OŠ Voličina in Hišni red 
OŠ Voličina.

V vrtcu in šoli smo najpomembnejši kakovostni 
in dobri vzgojitelji ter učitelji. Vendar to ni dovolj za 
uspešnost šole. Da bomo uspešni na poti odkriva-
nja novih znanj in pri vzgoji otrok oz. učencev, šola 
oz. učitelji potrebujemo tudi »kompatibilne« starše. 
Starši ste zelo pomembni pri sklenitvi pedagoškega 
trikotnika (učitelj – učenec – starš – učitelj). Učitelji 
želimo biti staršem partnerji pri vzgoji vaših otrok. Na 
vzgojnem področju smo lahko v prihodnjem letu bolj 
uspešni, vendar le v primeru, če boste starši učiteljem 
in šoli želeli prisluhniti. 

Učitelji se trudimo, da bi delovali strokovno in 
enako do vseh učencev, ki jo obiskujejo. Učenci v fazi 
odraščanja v večini primerov nehote in nezavedno 
prestopijo mejo dovoljenega. Otrokom so na nek na-
čin napake dovoljene, ker so otroci. Zaželeno je, da se 
v šoli o neljubih dogodkih pogovorimo, skupaj s starši 
primerno vzgojno delujemo in jih usmerjamo ter po 
potrebi tudi vzgojno ukrepamo, da se dogodki ne bi 
ponavljali.

Pri dogodkih, ki se zgodijo med vrstniki v šoli 
ali na poti v šolo oz. iz nje, je podobno kot na nogo-
metnem igrišču. Kljub temu da so med igralci vedno 
prisotni sodniki, ena ali druga ekipa oz. navijači sma-
trajo, da prekrška za kazenski strel ni bilo, drugi pa 
spet menijo, da je bil upravičeno dosojen. Vse to se 
hkrati v večini primerov snema, vendar se kljub temu 
o nekem dogodku ljudje oz. navijači ne bodo nikoli 
poenotili. 

Spoštovani starši, po mojem prepričanju nikoli ne 
boste ravnali napačno, če se boste odkrito pogovorili 
z vašim otrokom in učiteljem o morebitnem neljubem 
dogodku, ki se je zgodil v šoli. Menim, da bi bilo zelo 
dobro za vzgojno delovanje šole, če bi nekateri starši 
verjeli tudi tistemu, kar povedo o dogodku učitelji. 

Šola je tudi to šolsko leto izpeljala vse načrtovane 
prireditve. 

Dramska skupina OŠ Voličina se je z igro Jakobine 
Bračič Kralj Matjaž pod mentorstvom Petre Munda 
predstavila učencem OŠ Sveta Trojica in OŠ Benedikt, 
in sicer v torek, 17. 6. 2016.

V torek, 7. junija 2016, so člani oz. člani šolskega 
ansambla pod mentorstvom Aleksandra Šijanca pri-
pravili koncert za učence šole. Prijetno presenečenje 

koncerta je bil nastop Sare Hercog, finalistke zadnje 
sezone šova Slovenja ima talent in bivše učenke OŠ 
Voličina. Zbrani smo priluhnili trem melodijam, ki 
jih je Sara čudovito odpela. 

Na začetku maja je vseh 21 učencev 9. a razreda pi-
salo NPZ pri SLJ in LUM, pri MAT pa 20 učencev. Pri 
SLJ so dosegli 56,51 % (53,54 %), MAT 57,00 % (51,51 
%) in LUM 69,48 % (62,91 %) uspešnost (v oklepajih 
so povprečja na nivoju države). Povedano drugače so 
v povprečju pri vseh treh predmetih dosegli 60,99 % 
uspešnost, na nivoju države pa je uspeh pri teh treh 
predmetih 55,99 %. To pomeni, da so devetošolci OŠ 
Voličina dosegli v povprečju 5,00 % boljši rezultat kot 
vrstniki na nivoju Slovenije. Čestitam.

Manuela Brunčič, Sara Holdinar, Aljaž Hafner, 
Alen Peklar, Dominik Petko, Tit Šuman, Katarina Šu-
ster in Larissa Vogrin so devetošolci, ki so se izredno 
izkazali na učnem področju v 9. razredu (po stari za-
konodaji so dosegli odličen uspeh). 

Manuela Brunčič, Dominik Petko, Katarina Šu-
ster in Larissa Vogrin so devetošolci, ki so se izredno 
izkazali na učnem področju v vseh letih šolanja (po 
stari zakonodaji so vsak razred zaključili z odličnim 
uspehom). 

Manuelo Brunčič, Dominika Petka, Tita Šuma-
na, Katarino Šuster in Larisso Vogrin bomo vpisani v 
Knjigo zlatih učencev OŠ Voličina. 

V maju je od 17 učencev 6. a razreda pisalo NPZ 
pri SLJ 16 učencev, pri MAT 16 in pri TJA 15. Pri 
SLJ so dosegli 52,80 % (54,46 %), pri MAT pa 56,25 
% (53,79 %) in pri TJA so dosegli 48,75 % (49,55 %) 
uspešnost (v oklepajih so povprečja na nivoju države). 
V povprečju so učenci pri vseh treh predmetih dosegli 
52,60 % uspešnost, na nivoju države pa je bil uspeh 
52,60 %. To pomeni, da so šestošolci NPZ pisali enako 
dobro kot vrstniki v državi.

Šola oz. strokovni delavci smo izvedli načrtovana 
šolska tekmovanja v znanju in športnih ter drugih ak-
tivnostih. Šolskega tekmovanja iz znanja slovenskega 
jezika se je udeležilo 56 učencev od 2. do 9. razreda. 
Tekmovanja iz znanja matematike pa 149 od 1. do 9. 
razreda. Od 235 učencev je Bralno značko osvojilo 
197, to pomeni več kot 83,8 %. Posebno pohvalo si 
zaslužijo učenci I. VIO in 4. a razreda, saj so jo vsi 
osvojili. Vsem bralcem in mentorici Mateji Karneža, 
ki je spodbujala učence k branju, iskreno čestitam. 
Posebno čestitko si zasluži 11 devetošolcev, ki so bili 
zvesti branju vsa leta šolanja, to pomeni, da so osvojili 
Bralno značko vseh devet let. 

V nadaljevanju izpostavljam uspehe in dosežke, ki 
so jih dosegli učenci v tem šolskem letu.

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

Ines Tašner je na državnem tekmovanju iz znanja 
matematike osvojila srebrno Vegovo priznanje, men-
torica Anja Jurgec.

Blaž Sekol je na državnem tekmovanju iz znanja 
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matematike osvojil srebrno Vegovo priznanje, mento-
rica Mojca Vogrin Pivljakovič.

Mitja Klobasa je na tekmovanju iz znanja nemšči-
ne osvojil srebrno priznanje, mentorica Irena Zgaga. 

Nejc Sekol je na tekmovanju iz znanja zgodovine 
osvojil srebrno priznanje, mentorica Zdenka Ekselen-
ski.

Tilen Turk je na tekmovanju iz znanja fizike osvo-
jil srebrno Stefanovo priznanje, mentor Davorin Ži-
žek. 

Dominik Petko je na tekmovanju iz znanja fizike 
osvojil srebrno Stefanovo priznanje, mentor Davorin 
Žižek. 

Timotej Sekereš je na tekmovanju iz znanja fizike 
osvojil srebrno Stefanovo priznanje, mentor Davorin 
Žižek. 

Nik Belčić je na regijskem tekmovanju iz kon-
struktorstva in obdelave gradiv v kategoriji 3D mode-
liranje osvojil 1. mesto in se uvrstil na državno tekmo-
vanje, mentor Davorin Žižek.

Eva Kurnik je kljub mladosti postala članica kon-
certnega zbora Carmina Slovenica. Evi čestitamo, da 
je postala članica enega izmed najkvalitetnejših zbo-
rov in ji želimo veliko uspehov na pevski poti. 

Iva Šuman je na državnem tekmovanja Društva 
pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije z razisko-
valno nalogo z naslovom Primerjava med kadilcem, 
nekadilcem in nekdanjim kadilcem osvojila srebrno 
trstiko, mentorica Irena Fišer.

Žana Žabčič je na državnem tekmovanja Društva 
pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije z razisko-
valno nalogo z naslovom Zakaj mladi kadijo osvojila 
zlato trstiko, mentorica Irena Fišer.

Alen Živko je na regijskem tekmovanju iz kon-
struktorstva in obdelave gradiv v kategoriji obdelava 
umetnih mas osvojil 3. mesto, mentor Davorin Žižek. 
Prav tako pa je Alen na 10. mednarodnem tekmova-
nju harmonikarjev za nagrado Avsenik 2016 v Begu-
njah na Gorenjskem v kategoriji diatonična harmoni-
ka prejel zlato priznanje.

Tit Šuman je na državnem tekmovanju iz znanja 
astronomije osvojil srebrno priznanje, mentor Davo-

rin Žižek. Prav tako je bil Tit uspešen tudi na tekmo-
vanju iz znanja fizike, saj je osvojil srebrno Stefanovo 
priznanje, mentor Davorin Žižek. 

Larissa Vogrin je na državnem tekmovanju iz Ve-
sele šole osvojila srebrno priznanje, mentorica Alanka 
Knuplež. Enako uspešna je bila Larissa na državnem 
tekmovanju iz znanja o diabetesu, saj je prav tako 
osvojila srebrno priznanje, mentorica Irena Fišer. La-
rissa se je izkazala tudi na državnem tekmovanju iz 
znanja matematike, tudi na tem tekmovanju je osvoji-
la srebrno Vegovo priznanje, mentorica Petra Šuman.

Mihael Šnofl, Ambrož Rukav, Tijana Györköš, 
Ana Kurnik in Gaja Homec so člani Otroške gledali-
ške skupine OŠ Voličina, ki se je z igro Zdenke Golub 
Medvedkovi medenjaki uvrstila na regijsko srečanje 
otroških gledaliških skupin in prejela srebrno plaketo, 
mentor Boris Györköš.

Daša Capl, Maša Čuček, Neja Hadžiselimović, 
Nejc Letnik, Saša Letonja, Katarina Munda, Primož 
Petko, Žiga Pulko in Sara Rojs so učenci šole in člani 
plesne skupine Glasbene lutke, ki so se 11. 10. 2015 v 
Domu kulture v Velenju udeležili zaključnega sreča-
nja otroških plesnih skupin Pika miga 2015, mentori-
ca Mojca Vogrin Pivljakovič.

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

Marko Bračko, Žan Rebrnik, Aljaž Goznik, Jan 
Fras, David Ahmetović, Nik Kostanjevec, Luka 
Horvat, Matija Matic Horvat in Rene Capl so učenci 
OŠ Voličina in igralci ekipe KMN Slovenske gorice, ki 
so osvojili 2. mesto oziroma postali državni podprva-
ki v Futsalu U-15, trener Zoran Ahmetović. 

Rene Hercog je tekmovalec Judo kluba Branik iz 
Maribora, ki je na državnem prvenstvu v Mariboru v 
kategoriji starejši dečki nad 66 kg osvojil 3. mesto.

Nik Rojko je član KK TBP Lenart in je na držav-
nem prvenstvu v kronometru, ki je bilo na Otočcu, 
12. 9. 2015, v kategoriji »dečki C« osvojil 3. mesto.

Lucija Mesarec je tekmovalka Karate kluba WKSA 
Duplek in je na državnem prvenstvu v karateju, ki je 
bilo v Bogojini 20. 2. 2016, osvojila 3. mesto v katah.

Lia Lucia Kmetič in Aljaž Fras, 1. aJan Mastinšek, 8. b
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Lana Hubernik je članica JJK Nippon Lenart in 
je na državnem prvenstvu v ju-jitsu, ki je bilo 18. 4. 
2015, v kategoriji deklice do 10 let zasedla 3. mesto.

Kaja Hubernik je članica JJK Nippon Lenart in 
je na državnem prvenstvu v ju-jitsu, ki je bilo 18. 4. 
2015, v kategoriji deklice do 12 let zasedla 1. mesto in 
postala državna prvakinja.

Jan Urbanc je član JJK Nippon Lenart in je na dr-
žavnem prvenstvu v ju-jitsu, ki je bilo 18. 4. 2015, med 
dečki do 15 let zasedel 2. mesto. Prav tako je na držav-
nem prvenstvu v ju-jitsu borbah, ki je bilo 26. 3. 2016, 
za dečke U15 v kategoriji do 60 kg osvojil 2. mesto in 
postal državni podprvak.

Nik Mesarec je na World karate games for chil-
dren, ki je bilo od 5. do 8. novembra 2015 v dvorani 
Tabor v Mariboru, za reprezentanco Slovenije osvojil 
3. mesto v športnih borbah. Prav tako je Nik na držav-
nem prvenstvu v karateju, ki je bilo v Bogojini 20. 2. 
2016, osvojil 2. mesto v borbah.

Hera Agapito Masten je na World karate games 
for children, ki je bilo od 5. do 8. novembra 2015 v 
dvorani Tabor v Mariboru, za reprezentanco Slovenije 
osvojila 3. mesto v športnih borbah. Prav tako je Hera 
na državnem prvenstvu v karateju, ki je bilo v Bogo-
jini 20. 2. 2016, osvojila 1. mesto v katah, 1. mesto v 
katah (ekipno) in 3. mesto v borbah.

Tajda Hamler je članica KK TBP Lenart in je na 
državnem prvenstvu na velodromu, ki je potekalo, 
8. in 9. julija 2015, v Kranju v dirki na končni cilj v 
sprintu dosegla 3. mesto. Prav tako je Tajda Hamler 
na državnem prvenstvu v kronometru, ki je bilo na 
Otočcu, 12. 9. 2015, v kategoriji »deklice C« osvojila 
3. mesto. Tajda je bila uspešna tudi na državnem pr-
venstvu v cestni dirki, ki je bila 15. 5. 2016 v Gabrjah 
pri Novem mestu, v kategoriji »deklice B« je osvojila 
3. mesto.

Tomaž Ornik je član KK TBP Lenart in je na dr-
žavnem prvenstvu na velodromu, ki je potekalo, 8. in 
9. julija 2015, v Kranju osvojil 2-krat 2. mesto, in si-
cer v disciplini 500 m ter v vožnji na točke. Prav tako 
je Tomaž na državnem prvenstvu v kronometru, ki 
je bilo na Otočcu, 12. 9. 2015, v kategoriji »dečki B« 
osvojil 2. mesto.

Sara Rojs je tekmovalka Karate kluba WKSA Du-
plek in je na državnem prvenstvu v karateju, ki je bilo 
v Bogojini 20. 2. 2016, osvojila 1. mesto v katah, 1. 
mesto v borbah in 1. mesto v katah (ekipno). Sara se 
je maja 2016 udeležila tudi Evropskega prvenstva v 
karateju, ki je bilo v Romuniji, v starostni kategoriji 
deklet starih 10–11 let do 47 kg je v borbah zasedla 
odlično 3. mesto in osvojila bronasto medaljo.

Za vsa osvojena priznanja, laskave naslove, uspehe 
in medalje vsem učencem in njihovim mentorjem ter 
trenerjem iskreno čestitam. 

Na koncu se najlepše zahvaljujem zunanjim so-
delavcem, predvsem ge. Mariji Čuček in njenim so-
delavkam, ki so otroke iz zeliščarskega krožka redno 
obiskovale in svoje bogato znanje prenašale na mladi 

rod. Zahvalo namenjam g. Borisu Györköšu, ki je tudi 
to šolsko leto uspešno vodil gledališko skupino četr-
tošolcev.

Posebno zahvalo izrekam vsem učiteljem in vzgo-
jiteljem ter ostalim sodelavcem za dobro opravljeno 
delo tudi v tem šolskem letu.

Dragi učenci, vzgojitelji in učitelji, želim vam pri-
jetne, vesele in brezskrbne počitnice. 

Ravnatelj

Poročilo o višini in porabi
sredstev šolskega sklada

Šola je v tem šolskem letu zbrala skupaj 9.969,35 €. 
Za izdajanje šolskega glasila Šolarček, in sicer za stro-
ške 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 7.969,35 €.

Šola je upravnemu odboru šolskega sklada, ki se 
je sestal v torek, 7. 6. 2016, na podlagi potreb in želja 
učiteljev in vzgojiteljev predlagala, odbor pa je potr-
dil, da se iz sredstev šolskega sklada kupi pri podjetju 
Dipro za poučevanje fizike univerzalni elektroskop, 
Van de Graffov generator, zbirko optika za učenca in 
demonstracijsko zbirko škripcev, v skupni vrednosti 
2.549,24 €. Pri podjetju Atehna je kupila napravo za 
krivljenje pločevine, vzvodne škarje za pločevino, v 
skupni vrednosti 724,56 €. Pri podjetju Alpin se je na-
bavilo dodatno stojalo za odbojko z mrežo, tako da 
bodo lahko v telovadnici učenci hkrati igrali na dveh 
odbojkarskih igriščih, v skupni vrednosti 729,56 €. Pri 
podjetju Ječnik smo kupili Boom palice (diatonični 
set) za I. VIO, prav tako pa domine, ki jih bodo učenci 
uporabljali pri pouku matematike, v skupni vrednosti 
309,88 €. Pri istem podjetju se je nabavil bager, tovor-
njak, traktor s prikolico za vrtec, v skupni vrednosti 
212,89 €. Igrače bodo otroci lahko uporabljali v zuna-
njem peskovniku. Prav tako so se igrače za vrtec naba-
vile pri podjetju Gonzaga v skupni vrednosti 139,69 €. 
Pri podjetju Pikapolonica so se nabavile družabne igre, 
kot so štiri v vrsto, šah, lego kocke za učence v OPB, 
v skupni vrednosti 145,56 €. Pri podjetju Enko šport 
so se nabavile žoge za košarko in drugi manjši pri-
pomočki za pouk športa, v skupni vrednosti 795,57 €. 
Za merjenje električnega toka in napetosti pri pou-
ku fizike in elektrotehnike smo pri podjetju Romiks 
nabavili senzorja, v skupni vrednosti 141,37 €. Pri 
podjetju Gambit trade sta se nabavila dva projektorja 
Casio XJ-V1, v skupni vrednosti 1.179,98 €. Prav tako 
se je pri različnih založbah nabavilo 66 knjig za šolsko 
knjižnico, v vrednosti 1.040,44 €. 

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

Ravnatelj
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(nadaljevanje z naslovnice)
Po nastopu so se člani ansambla srečali s pred-

sednikom Borutom Pahorjem, si izmenjali besedo 
ali dve ter se z njim fotografirali. Katarina, Manuela, 
Sara, Dominik in Tomaž so bili navdušeni nad sreča-
njem, dejali so, da jim bo ta dogodek ostal za vedno 
v spominu. Kot mentor lahko pohvalim učence šol-
skega ansambla in priznam, da sem zelo ponosen na 
njih, ker s svojimi nastopi ponesejo ime OŠ Voličina 
tudi izven domačega kraja. Iskrene čestitke ŠANS OŠ 
Voličina. 

Mentor: Aleksander Šijanec

Medvedkovi medenjaki v
Mariboru in Razvanju

V petek, 27. 5. 2016, smo se člani otroške gleda-
liške skupine OŠ Voličina zbrali ob 7.00 pri Tijani 
doma. Ob 7.15 nas je mentor skupine, gospod Boris 
Györköš, odpeljal na OŠ Franceta Prešerna Maribor. 
Tam smo imeli dva nastopa, ki sta bila namenjena 
prvemu in drugemu razredu. Po končanih nastopih 
na OŠ Franceta Prešerna Maribor smo se odpeljali na 
podružnico Razvanje. Tam smo pomalicali in opravili 
še dva nastopa. Prvi je bil namenjen vrtcu in prve-
mu razredu, drugi pa drugemu, tretjemu, četrtemu in 
petemu razredu. Po končanih nastopih je vsak naštel 
štiri čokoladice, ki smo jih dobili po vsakem nastopu. 
Okoli 12. ure smo se odpeljali nazaj k Tijani domov, 
kjer nam je mentor skupine naročil pice, ki smo jih 
pojedli za kosilo. Malo smo se poigrali, a čas je hitro 
minil. Kmalu smo se poslovili in odšli domov. Imeli 
smo se zelo lepo.

Tijana Györköš in Gaja Homec, 4. a 

Zdrav dih za navdih

V soboto, 5. 5. 2016, smo se z mentorico Ireno Fi-
šer udeležile podelitve 17. tekmovanja Zdrav dih za 
navdih, na katerem smo se tudi zelo dobro uvrstile. 
Žana Žabčič je prejela zlato trstiko za anketni vprašal-
nik na temo Zakaj mladi kadijo. Iva Šuman je prejela 

srebrno trstiko za intervjuje nekadilcev in kadilcev na 
temo Kajenje škodljivo za zdravje. Kaja Hubernik je 
prejela bronasto trstiko za intervju z zdravnikom za 
otroke in odrasle na temo Kajenje tobaka in vpliv na 
dihala.

Po podelitvi smo bile povabljene na različne de-
lavnice. Ogledale smo si, kako se izmeri krvni tlak, 
izmerili so nam kisik v krvi ter si ogledale pedikuro. 
Po delavnicah smo odšle na kosilo, ki so ga pripravile 
kuharice Srednje zdravstvene šole. Po obilnem kosilu 
smo se odpravili na ljubljanski grad. Na grad smo se 
peljale z gondolo, s katere je čudoviti razgled. Vide-
le smo ljubljanski nebotičnik, ki je bil nekoč najvišja 
zgradba v Ljubljani. V gradu smo videle vodnjak, ki 
je meril v globino več kot sto metrov in mlin, ki je 
na človeški pogon. Ogledali smo si veliko arheoloških 
najdb. Spremljale smo tudi različne igre, pri katerih so 
nam predstavili življenje na gradu nekoč. 

Hitro je prišel čas, ko smo se morale odpraviti do-
mov, saj so nas pod gradom že čakali starši.

Z mentorico smo preživele čudovito soboto. 
Kaja Hubernik in Žana Žabčič, 7. b

Koncert šolskega ansambla ŠANS 
OŠ Voličina

7. 6. 2016 smo bili priča izvrstnemu koncertu šol-
skega ansambla OŠ Voličina. Učenci so se predstavili 
svojim sovrstnikom in učiteljem s programom sloven-
ske in tuje popularne glasbe. Občinstvo v dvorani je 
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bilo navdušeno nad 
virtuoznostjo an-
sambla, tako na in-
štrumentalnem kot 
tudi na vokalnem 
področju. Za prese-
nečenje na koncertu 
je poskrbela finalist-
ka glasbenega šova 
Slovenija ima talent 
2015 in nekdanja 
učenka Sara Hercog. 
Njen nastop je bil 
izjemen, pozna se ji, 
da je navajena velikih odrov, saj je zelo lepo nagovo-
rila učence pred poletnimi počitnicami, v smislu, da 
si moramo vzeti več časa drug za drugega. ŠANS je 
presenetil tudi s pozivom učitelja Davorina in učite-
ljice Mojce na oder, ki sta ansamblu pomagala odpe-
ti pesem Voda skupine Dan D. Koncert so zaključili 
v svojem stilu, s tri, občasno štiriglasnim petjem in 
igranjem na inštrumente; Manuela Brunčič ritem in 
solo kitara, Sara Holdinar bas kitara, Katarina Šuster 
cajon, Dominik Petko klavir, Tomaž Ornik ritem in 
solo kitara ter Eva Kurnik vokal.

Aleksander Šijanec

Zaključek bralne značke

V četrtek, 2. 6. 2016, smo praznovali uspešno za-
ključeno 56. bralno značko. V kulturnem domu nas 

je pričakala naša gostja Vesna Radovanovič. Za naše 
najmanjše pa tudi starejše učence je pripravila nekaj 
zanimivih zgodb, ki smo jih z veseljem poslušali. Z 
njo smo opravili tudi kratek intervju, v katerem nam 
je z veseljem povedala nekaj o svojem otroštvu, pisa-
nju knjig, pripovedovanju in sodelovanju z radiem 
Murski val. Skozi zaključek bralne značke pa nas je 
spremljala tudi pomembna misel, in sicer »Otrok, ki 
bere, bo človek, ki razmišlja«. Prav tako smo povedali, 
zakaj je dobro, da beremo in da nas branje spremlja 
praktično vsepovsod. Tako je bralno sezono uspešno 
zaključilo veliko učencev, med katerimi so bili tudi 
zlati bralci, učenci 9. razreda, ki so bili zvesti branju 
knjig vseh devet let.

Tina Pliberšek, 8. a

Prvošolci na zaključni ekskurziji

31. maja so se učenci 1. razreda odpravili na za-
ključno ekskurzijo. Najprej so obiskali dvorec Trebnik, 
kjer so se seznanili z zdravilnimi zelišči in s priprav-
ki, ki jih izdelujejo iz naravnih sestavin. Na Pohorju 
so spoznavali lepote našega najbližjega hribovja in se 
povzpeli do razglednega stolpa na Rogli. Opazovali 
so smučarske naprave, proge, sankališče, cerkev in se 
igrali na igralih ob hotelu Planja. Ekskurzijo smo za-
ključili v Lenartu, kjer smo si privoščili sladoled.

Učenci 1. a in 1. b

Zaključna ekskurzija 2. razreda
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V torek, 31. 5. 2016, so se drugošolci odpravili 
na zaključno ekskurzijo. Njihov cilj je bila Ljubljana. 
Ustavili so se v živalskem vrtu. Kljub deževnem vre-
menu so videli veliko živali. Nekatere so lahko celo 
pobožali in jih podrobneje spoznali. Ali bi si upali v 
roke prijeti kačo? Naslednji cilj je bilo letališče Jožeta 
Pučnika Ljubljana. V Zgornjem Brniku je sijalo sonce. 
Na razgledni ploščadi so si otroci privoščili malico. 
Ogledali so si še notranjost letališča. Dobra volja in 
pridnost sta jih spremljala vse do doma.

Učenci 2. a in 2. b

Zaključna ekskurzija 4. razreda

4. a razred smo se v četrtek, 26. maja 2016, od-
pravili na zaključno ekskurzijo. Naša prva postaja je 
bil samostan v Olimju. Tam smo obiskali čokoladni-
co in si ogledali notranjost cerkve. Preden smo odšli, 
smo se malce posladkali s čokoladami. Druga postaja 
je bila prav tako v Olimju. Obiskali smo pravljično 
deželo, skozi katero nas je vodil vodič. Tam smo vi-
deli raznorazne čarovnice, spečega Bedanca, volka in 
še marsikaj. Nato smo odšli v muzej na prostem, ki 
se nahaja v Rogatcu. Tam smo najprej spekli kruh v 
različnih oblikah. Med peko kruha smo se zabavali na 
hoduljah in nato izdelovali sveče. Ko se je naš kruh 
spekel, smo ga pojedli. Na koncu smo šli v trgovinico 
s spominki, kjer smo lahko pokušali tudi med. Naša 
želja, da bi obiskali tudi dolino Winettu, se žal ni ure-
sničila zaradi gradnje ceste, ki nam je onemogočila 
pot do tja, zato je naša zadnja postaja bilo igrišče na 
Ptuju. Tako se je naša ekskurzija tudi končala, naučili 
in videli smo veliko zanimivega, ta dan smo tudi zelo 
uživali.

Lara Hercog, 4. a

Zaključna ekskurzija 3. razreda

V četrtek, 26. 5. 2016, smo se odpravili na Goričko. 
Zjutraj ob 8. uri smo se zbrali na avtobusni postaji. Ko 
smo prišli na Goričko, smo pomalicali in si šli ogledat 
geološki muzej o usnjarstvu in fosilih. Izvedeli smo, da 
so sloni živeli že pred 24 milijoni let. Po ogledu muze-

ja smo si ogledali doživljajski park Vulkanija. Tam nas 
je sprejela vodička Anita. Najprej smo si ogledali kra-
tek film, kjer nas je krtek Oli poučil o vulkanih. Nato 
smo odšli v vulkansko cev. Ogledali smo si film, kjer 
smo videli, kako je nastala Zemlja, takšna kakršna je 
danes. Na koncu pa smo še šli na vlakec ter potovali 
skozi rove na površje. Ko smo prišli z vulkana, smo si 
lahko kupili kakšen spominek. Pred Vulkanijo nas je 
že čakal cestni vlakec. Vlakec nas je peljal do kamno-
loma bazaltni tuf. Tam nam je vodič pokazal kamen 
Oliven. Tudi mi smo ga iskali. Z vlakcem smo se od-
peljali tudi po robu nekdanjega vulkana na Goričkem. 
Vlakec nas je pripeljal nazaj v Vulkanijo, tam smo od-
šli na avtobus. Z avtobusom smo se odpeljali na grad 
Grad. Vodička nam je pokazala, kako je nastajal grad 
čez leta. Ogledali smo si nekatere sobane in se igrali 
grajske igre. Iz gradu smo se odpeljali v Radence. Tam 
smo odšli na igrala in na sladoled. Na koncu smo še 
obiskali zdravilišče Radenci. Tam smo pili mineralno 
vodo Radensko iz vrelca. Ob 17.30 smo se z avtobu-
som odpeljali v Voličino. Imeli smo se lepo.

Alex Fekonja, 3. a

Zaključna ekskurzija po Koroškem

V začetku junija smo se odpravili na zaključno 
ekskurzijo. Učiteljica nam je povedala, da gremo v ru-
dnik v Mežici in na Ivarčko jezero. 

V sredo zjutraj smo se zbrali na avtobusni po-
staji in se že zelo veselili prihoda avtobusa. Končno 
se je pripeljal in naša pot se je pričela. Med vožnjo 
smo opazili veliko HE na reki Dravi, o katerih smo 
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se učili. Ko smo prispeli, smo prečkali most čez cesto 
in zagledali plezala. Takoj smo šli tja in začeli plezati. 
Kmalu je napočil čas, na katerega smo nestrpno čaka-
li. Najprej smo si nadeli čelade. Nekateri so dobili tudi 
torbico s svetilko. Zunaj nas je čakal vlakec z vagoni. 
V enem vagonu se je lahko peljalo osem oseb. Mislili 
smo, da bo kratka pot, vendar smo se vozili vznemir-
ljivih 15 minut. Vlakec je vozil 10 km na h. Vozili smo 
se v trdi temi. Hodili smo po dolgih lesenih stopnicah 
in si ogledali rudnik . Vodička nam je povedala nekaj 
zanimivosti o rudniku in rudarskem delu. Nato smo 
se z avtobusom odpeljali do Ivarčkega jezera, kjer smo 
igrali nogomet in odbojko ter opazovali paglavce. Čez 
dve uri smo se srečni odpeljali domov.

Tega dne ne bomo pozabili.
Neja, Katarina, Lucija,

Marko, Vanesa in Primož, 5. a

Zaključna ekskurzija po Gorenjski 

V torek, 24. 5. 2016, smo se morali učenci osmih 
razredov zbuditi zgodaj zjutraj, saj smo z avtobusom 
odrinili že ob sedmih, čakala nas je namreč Ribčeva 
domačija. Ko smo prispeli v Vrbo, smo skozi mala 
vrata vstopili v rojstno hišo Franceta Prešerna. Poslu-
šali smo kratko predavanje, v katerem smo izvedeli, 
da se je Prešernova domačija imenovala tudi Hribče-
va, ampak so ime narobe napisali in je postala Ribče-
va. Potem smo imeli nekaj prostega časa, med katerim 
smo se prosto po prešerno sprehajali po hiši. 

Prosti čas je kaj hitro minil in že smo se odpelja-
li proti soteski Vintgar. Po dolgih stopnicah navzdol 
smo zagledali prelepo sotesko z reko Radovno in sla-
pove. Pot je nas je vodila po mostovih, ki so zgrajeni 
naravnost iz soteske.  

Na koncu smo se še odpravili na Bled. Ogledali 
smo si Blejski grad, izvedeli nekaj novih stvari o blej-
skem ledeniku, njegovih morenah in jezerih. Kasneje 
smo si nekateri privoščili blejsko kremno rezino in se 
sprehajali ob jezeru. 

Po dolgem in zelo lepem izletu smo se malo utru-
jeni odpravili domov.

Katarina Leš, 8. a 

Zaključna ekskurzija 6. razreda

V sredo, 25. 5. 2016, smo se učenci šestega razreda 
odpravili na zaključno ekskurzijo. Odpravili smo se v 
Mozirski gaj, kjer smo imeli voden ogled. Vodič nas 
je peljal do opazovalnega panja. Tam smo si čebelice 
pogledali po bližje. Sprehodili smo se do orjaške se-
kvoje. Vodič nam je povedal, da orjaška sekvoja lahko 
zraste v višino 75 metrov in ima obseg 29 metrov ter 
doseže neverjetno starost 1000 let ali več. Nato smo 
lahko nahranili ribe v ribnikih. Sledila je zelo zanimi-
va delavnica. Z mrežo in vedrom smo v reki Savinji 
lovili manjše ribe in žuželke. Ob koncu delavnice smo 
si še ogledali poučen film o rečnih živalih. Po končani 
delavnici smo si privoščili sladoled, saj je bilo vroče. 

Naša naslednja postoja je bila Logarska dolina, ki 
je ena najlepših alpskih ledeniških dolin v Evropi in se 
zajeda v Kamniško-Savinjske Alpe. Ko smo prispeli, 
smo se napotili k slapu Rinka. Slap smo si lahko po-
gledali od blizu, zato smo bili nekateri malo mokri. 
Ko smo se vrnili nazaj v dolino, smo malicali, nato pa 
se odpravili nazaj na avtobus. Na poti nazaj smo imeli 
krajši postanek v Celju. Okoli 18.00 ure smo se vrnili 
v domač kraj. 

Ta izlet je bil izjemen in ga bomo imeli vedno v 
spominu.

Dora Egghart, 6. a

Zaključna ekskurzija 7. razreda

24. maja smo se učenci sedmih razredov odpravili 
na zaključno ekskurzijo. Pot nas je vodila v Arbore-
tum Volčji potok, kjer je bilo zelo zabavno in poučno. 
Spoznavali in opazovali smo najrazličnejše rastline in 
kipe dinozavrov, zanimivih ljudi ter drugih živali, po-
tem pa smo se malo zabavali na igralih, medtem ko so 
si učiteljice šle ogledat rožni vrt. Ko smo se nagledali 
in najedli, smo se z avtobusom odpeljali v Kamnik, 
kjer smo si ogledali grad in se ustavili na sladoledu v 
kavarni. Čeprav ni bilo sonca, smo se zabavali in se 
imeli zelo lepo.

Iva Šuman, 7. b
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SPREHOD OB JEZERU

NEKEGA DNE SMO ŠLI NA TROJIŠKO JEZE-
RO. VIDELI SMO KAČO. VIDELI SMO ŠE RAČKE. 
OPAZILI SMO ŠE DIVJE OSE, LABODA, KI NE 
GNEZDI, ŽABO, SIVO ČAPLJO, LASTOVKE, BI-
ČJO TRSTNICO IN RIBO V VEDRU. IMELI SMO 
SE ODLIČNO.

FILIP FERK, 1. A

KONJ IŠČE IME

ŽIVEL JE KONJ, KI NI VEDEL, KAKO MU JE 
IME. ODLOČIL SE JE, DA BO ŠEL PO SVETU. 
VPRAŠAL JE RACO, KAKO MU JE IME. RACA JE 
REKLA, DA NE VE. KONJ JE REKEL, KOGA ŠE NAJ 
GREM VPRAŠAT. RIBO? PRIŠEL JE DO RIBINEGA 
DOMA. VPRAŠAL JO JE, ALI VEŠ, KAKO MI JE 
IME? IME TI JE PRINC, JE ODGOVORILA RIBA.

MAJA DAKS, 1. A

MOJCA JE PADLA

MOJCA JE OBULA ROLERJE. ZAČELA SE JE 
ROLATI PO POTKI. NA KLOPI JE SEDEL JAKA. 
KO SE JE PELJALA MIMO, JO JE PRESTRAŠIL IN 
MOJCA JE PADLA. PRIŠLA JE NJENA MAMA IN 
JO POTOLAŽILA. IMA LE PRASKO NA KOLENU.

SAŠKA GAVEZ, 1. A

Čarobni avto

Nekoč je živel kralj. Imel je avto. Ta avto ni bil na-
vaden, ampak je bil poseben.

Enkrat je kralj odšel ven. Ko je sedel, je avto začel 
peljati. Kralj se je ustrašil. Trikrat je rekel: »Ustavi se!« 
in avto je ustavil. Potem je kralj spet trikrat rekel: »Pe-
lji avto!« Avto je začel peljati. Kralj je ugotovil, da je 
avto čaroben. Začel se je veseliti, da ima najboljši avto 
na celem svetu. 

Na drugi strani ribnika ga je čakala kraljična. Šel je 
po njo in ji povedal, kaj se je zgodilo. 

Žiga Jarc, 2. a

Nekaj lepega

Tam na travniku
rože cveto
in sije sonce kot zlato.

Rože pisano cvetijo, 
cel travnik poživijo.

Blizu potoček žubori, 
in mene s tem razveseli, 
ko vidim, kako lep je ta svet.

Dora Egghart, 6. a

Nogomet

Svet okrogel je kot žoga,
vse se vrti okrog kroga.
Golman med vratnicama stoji, 
pazi, da žoga v gol ne prileti.

Na igrišču igralci se odkrivajo, 
ko pa so sami gole zabijajo.
Včasih nimajo prave opreme, 
zato se upirajo dileme.

Imajo tudi trenerja,
ki nima pravega potrpljenja.
Nad igro svojih varovancev, 
je bil razočaran klub poslancev.

Ko pa prvaki postanejo, 
do naslednjega jutra skupaj ostanejo.
Tako se jim zaključi sezona 
in dobijo veliko novega zagona.

Alen Ruis, 6. a

LITERARNE STRANI

Klara Petek, 4. a Ana Kurnik, 4. a
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NAŠI NAJMLAJŠI

Mesec junij že veselo koraka proti koncu in sonce 
skoraj vsak dan prijetno trka na okna naše igralnice. 
Lepo vreme nas kliče, da čim več časa preživimo v na-
ravi, ki se že prijetno odeva v poletne barve. Tako se 
v toplejših dnevih že zgodaj odpravimo ven. S seboj 
si vzamemo tudi malico in izvedemo dejavnosti na 
prostem. 

V letošnjem šolskem letu smo spoznali že vse le-
tne čase in ker je letošnje prednostno področje narava 
z motom Vse kar leze po tem svetu, smo tudi mi raz-
iskali, kaj vse leze v gozdu, po zemlji, na travniku in 
v vodi oziroma morju. Spoznali smo številne živali in 
rastline ter njihove bivalne prostore. 

Skozi projekt Veliki nemarni škornji smo se tudi 
naučili, kako je treba ravnati z naravo, da bo ostala 

čim lepša in neokrnjena. Spoznali smo, kako ravnamo 
z odpadki in se seznanili z ločevanjem le-teh. 

Ker pa na naše zdravje poleg čiste narave vpliva 
tudi gibanje, smo posebno pozornost namenili tudi 
Gibalčkovemu tednu. Dokazali smo, da smo kos že 
številnim gibalnim dejavnostim in prav vsi smo s po-
nosom in veseljem osvojili gibalčkove medalje. 

Ker pa se letošnje šolsko leto približuje h koncu, 
tudi mi z vlakcem Luko (Veliki nemarni škornji) ne-
strpno drvimo k poletju in počitnicam naproti in vam 
hkrati želimo, da si odpočijete in naberete novih moči 
za dogodivščine, ki vas čakajo v prihodnjem šolskem 
letu. 

Lepe počitnice vam želijo otroci iz skupine Zvez-
dice skupaj z vzgojiteljicama Cirilo in Mihaelo.

Zvezdice

»Le kam se bomo odpeljali?« A bo šlo? Malica na prostem.

Igre z žogo. Osvojitev medalij. Ustvarjanje ...

Z vlakcem Luko na pot. Dejavnosti v gozdu. Naj bo svet pisan, lep, bogat ...
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Otroci iz vrtca Voličina in Selce, iz skupine Sončki 
in Vrabčki, smo se od 1. 6. 2016 do 3. 6. 2016 odpravili 
v vrtec v naravi. To pomeni, da smo tri dni preživeli 
sami brez staršev, skupaj s Simono in Estero. Vrtca v 
naravi smo se vsi zelo veselili, saj smo spakirali kovčke 
in se odpeljali proti domu CŠOD Škorpijon na Kozja-
ku. Tamkajšnji učitelji (Mirjana, Matej, Vindi, Zvone 
in Beno) so nas zelo lepo sprejeli.

Najprej smo si ogledali dom in okolico, kasneje pa 
uredili sobe. Popoldan nam je učitelj Matej pokazal 
staro in novo kmetijo. Na kmetiji smo videli veliko 
različnih živali in njihovih mladičev. Videli smo: ko-
koši, petelina, piščance, purane, purice, zajčke, račke, 
koze, kozličke, ovce, pujsa, muce in islandske konje. 
Živali smo božali in hranili. Po večerji smo igrali 
razne igre in se merili v spretnosti s konjskimi pod-
kvami, žogami in ploščicami. Naslednji dan smo z 

učiteljem Zvonetom raziskovali gozd, živali v gozdu, 
obiskali mejo s sosednjo Avstrijo in škratovo deželo. 
Če škratov še niste videli, jih tam zagotovo srečate. 
Kako preživeti v naravi, nam je pokazal učitelj Vin-
di. Preizkusili smo spalno vrečo, postavili šotor in si 
v gozdu sami poizkusili postaviti bivak oziroma šo-
tor. Zvečer smo imeli druženje ob kitari. Peli in plesali 
smo skupaj z učenci OŠ Lovrenc na Pohorju. Utrujeni 
in polni lepih vtisov smo še zadnjič skočili pod tuš 
in v pižame ter sladko zaspali. V petek smo preverili 
naše znanje v ciljanju na tarčo z učiteljem Benom, ki 
nas je navdušil za lokostrelstvo. Ob vseh dejavnostih, 
ki so potekale v čudoviti naravi v okolici doma, so za 
nas skrbele tudi odlične kuharice. Tako smo preživeli 
tri čudovite dni v naravi, brez staršev, brez solzic in si 
prislužili pohvalo za pogum.

Sončki in Vrabčki

NAŠI NAJMLAJŠI

Vrtec v naravi
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Konec je nov začetek

Vse se je začelo 3. septembra 2007, ko smo skupaj 
s starši prikorakali v šolo. Vsi smo bili malce zmedeni 
in prestrašeni. To pa je kmalu minilo, saj so nas prese-
netili z lutkovno predstavo, sestavili smo tudi koščke 
miške, ki smo jih dobili en teden prej. Ob koncu pr-
vega šolskega dne pa smo pojedli še torto. Prvih nekaj 
dni v šoli je bilo mučnih, a sčasoma smo vsi našli pri-
jatelje. Skupaj z vzgojiteljico Jerico in učiteljico Simo-
no smo preživeli prvi razred.

Naslednja 3 leta so tekla hitreje. Učiteljica Simona 
nas je naučila brati, pisati, množiti in deliti. Prva tria-
da je hitro minila in nastopil je čas za drugo triado.

Poletne počitnice so (kot zmeraj) zelo hitro zbe-
žale in že je napočil čas za 4. razred. Vsi smo želeli za 
razredničarko učiteljico Mojco in njo smo tudi dobili. 
Z njo smo preživeli še 5. razred. Skupaj smo preživeli 
veliko lepih stvari, velikokrat pa smo tudi kakšno za-
godli in imeli kar veliko pogovorov o našem vedenju, 
toda na koncu se je vse lepo izteklo.

Leta 2012 smo postali šestičarji in začelo se je 

resnejše delo za šolo. Naša razredničarka je postala 
učiteljica Petra Cvikl Marušič, ki je tokrat prvič opra-
vljala delo razredničarke. Vedno nas je spodbujala k 
učenju in delanju domačih nalog ter je redno obve-
ščevala starše o našem nedelu, prav tako pa o naših 
dobrih lastnostih. Žal pa nas je morala zapustiti, ker 
je odšla na porodniško.

Nadomestil pa jo je, že v šoli v naravi na Peci, uči-

telj Brane. V šoli v naravi smo se z njim povezali in 
ugotovili, kako je zabaven. Naš razrednik je tudi sedaj 
v 9. razredu, ko zaključujemo šolanje na OŠ Voličina. 
Pomagal nam je skozi celo šolsko leto, nas zelo dobro 
naučil LUM, da smo nato NPZ iz LUM pisali nad slo-
venskim povprečjem.

Skupaj smo preživeli devet let osnovne šole in 

spletli močne prijateljske vezi. Zahvaljujemo se vsem 
učiteljem in drugim delavcem na šoli, ki so nam to 
omogočili. Hvala!

Vaš 9. a



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

Tina Pliberšek, 8. a Ambrož Vugrinec, 5. a Mitja Zorec, 1. a

Teja Pfajfar, 8. b Jure Jug, 6. a Aljaž Goznik, 8. 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.

ODLOČI SE ZA SKUL PAKET
IN IMEJ VEČ OD LAJFA

www.svetavladar.si
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