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Ob začetku šolskega leta 

Šolsko leto smo začeli umirjeno. Šola je pripravila 
nov Vzgojni načrt OŠ Voličina, nova Pravila šolskega 
reda OŠ Voličina in nov Hišni načrt OŠ Voličina. Na-
štete dokumente so učenci obravnavali na razrednih 
urah, prav tako pa starši na 1. roditeljskem sestanku. 
V nadaljevanju postopka smo omenjene dokumente 
še enkrat obravnavali na konferenci učiteljskega zbo-
ra, prav tako sta jih obravnavala Svet staršev in Svet 
Zavoda OŠ Voličina. Svet Zavoda je na svoji seji 29. 
septembra 2016 dokumente sprejel. Vsi starši in dru-
gi zainteresirani lahko do njih dostopate preko šolske 
spletne strani, kjer so javno objavljeni. 

V preteklih letih smo začeli na šoli z uvajanjem 
formativnega spremljanja napredka učencev pri po-
uku. Letos bomo na tem področju delo nadaljevali 
in poglabljali. OŠ Voličina bo v tem šolskem letu eno 
izmed študijskih središč Zavoda RS za šolstvo za iz-
vajanje študijskih skupin, in sicer za področje fizike. 
Vodja študijskega središča bo učitelj Davorin Žižek.

V vrtcu bomo nadaljevali z ustaljenimi oblikami 
dela, posebno pozornost bomo namenjali eko vsebi-
nam in dobremu sodelovanju s starši ter starimi star-
ši. Prav tako želimo dobro sodelovati z vsemi starši, 
ki imate otroke v šoli. Z namenom, da sodelovanje z 
vami in krajem še poglobimo, bomo v tem šolskem 
letu organizirali vsaj pet prireditev, na katere bomo 
povabili vse krajanke in krajane KS Voličina.

V tem šolskem letu smo prisluhnili želji staršev, da 
na šoli uvedemo interesno dejavnost šah, ki jo izvaja 
zunanji sodelavec, in sicer predstavnik ŽŠK Maribor. 
Šahovski krožek obiskuje 26 učencev. 

Organizirali smo roditeljski sestanek na temo 
varne rabe spleta. Za starše otrok, ki obiskujejo vrtec 
in šolo, sta bili izvedeni predavanji g. Tilna Domin-
ka Splet kot magnet za otroke in Varna in odgovorna 
raba spleta. 

Učence bomo tudi v tem šolskem letu spodbujali 
k aktivnemu preživljanju prostega časa. Obiski glas-
benih šol, raznih tečajev, učenje plesnih korakov, tre-
ningi nogometa in druge športne aktivnosti so tiste, 
ki učence »odtrgajo« od TV-ekranov, računalniških 

monitorjev, tablic in mobilnih telefonov. Šola ugo-
tavlja, da učenci naštete naprave uporabljajo preveč 
časa, nekateri posamezniki so z IKT-tehnologijo že 
zasvojeni. Staršem predlagamo, da učenci v svojih 
sobah nimajo TV-sprejemnikov in računalnikov, am-
pak se te naprave nahajajo v skupnih prostorih, kjer 
starši lahko spremljate delo otrok na le-teh. Prav tako 
predlagamo, da vaši otroci s telefonom ali tablico ne 
gredo v posteljo, ko je čas za spanje. Telefon oz. tabli-
co naj odložijo na dogovorjeno mesto. Nekateri starši 
so povedali, da je bil otrok v postelji pokrit čez glavo 
in da je šel pravočasno spat, učitelji v šoli pa v neka-
terih primerih ugotavljamo, da so učenci pri pouku 
zaspani. Mogoče so se pokriti pod odejo, pogovarjali 
s prijatelji na družabnih omrežij oz. igrali igrice ali bili 
preprosto na spletu. 

V šolskem letu, ki je pred nami, se v vseh sloven-
skih osnovnih šolah zaključuje uvajanje neobveznih 
izbirnih predmetov. Že ime samo pove, da ste starši 
učence lahko prijavili k tem predmetom ali pa ne. Ne-
obvezne izbirne predmete so v tem šolskem letu lahko 
izbrali vsi učenci razen učencev 2. in 3. razreda.

V 1. razredu se izvaja neobvezni izbirni predmet 
angleščina. Veseli smo, da ste se ponovno vsi starši 1. 
razreda odločili, da otroke prijavite k neobveznemu 
izbirnemu predmetu. Učenci od 4. do 9. razreda se 
lahko učijo 2. tuji jezik nemščina kot neobvezni izbir-
ni predmet. Zaradi premajhnega števila prijavljenih 
učencev se v 7. razredu izvaja obvezni predmet tuji je-
zik nemščina. Od vseh 157 učencev v II. in III. VIO se 
kar 113 ali skoraj 72 % uči dve uri nemščine na teden 
kot neobvezen ali obvezen izbirni predmet.

Tudi v šolskem letu 2016/17 imajo vsi učenci, ki 
obiskujejo OŠ Voličina, na urniku vsaj 2 uri tujega je-
zika angleščine. 

Na začetku šolskega leta imamo v šolo vpisanih 
242 učencev v 13 oddelkih, od tega se 2 učenki izo-
bražujeta na domu. Vrtec je začetku septembra obi-
skovalo 87 otrok, ki so razporejeni v 5 skupin.

Med poletnimi počitnicami smo na šoli izvedli in-
vesticije. V telovadnici so se na stene zmontirale meh-
ke zaščite. Obnovili smo sanitarije v pritličju starega 
dela šole za učence, ki obiskujejo I. VIO. Prav tako 
pa smo prenovili vodovodno omrežje iz leta 1969 oz. 
1970, saj so bile vodovodne cevi dotrajane. Šola je od 
Občine Lenart za izvedbo omenjenih investicij prejela 
32.000,00 €. Za investicijska sredstva se zahvaljujem 
občinski upravi Občine Lenart in županu, mag. Jane-
zu Krambergerju, v upanju, da bo šola tudi v letu 2017 
deležna investicijskih sredstev, saj bomo praznovali 
260-letnico šolstva v Voličini.

Na koncu se iskreno zahvaljujem vsem staršem 
donatorjem in sponzorjem šolskega glasila Šolarček, 
saj bomo na podlagi prostovoljnih prispevkov staršev 
in podpisanih pogodb sponzorjev v tem šolskem letu 
v šolskem skladu zbrali več kot 10.500,00 €. 

Ravnatelj
Tina Pliberšek, 9. a
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Zaključni izlet 9. razreda 

V petek, 16. septembra, smo devetošolci zgodaj 
vstali (ampak res zgodaj), saj smo se odpravili na za-
ključni izlet. Po dolgi vožnji smo se ustavili v Vrhniki, 
na Cankarjevi domačiji. Izvedeli smo veliko o otro-
štvu in življenju Ivana Cankarja.

Kasneje smo prispeli v Postojno ter se z vlakcem 
odpeljali v eno najlepših slovenskih jam. Videli smo 
človeško ribico, Rdečo ter Belo dvorano, kjer so s stro-
pa viseli »špageti«. Po kratkem oddihu in krepčilni 
malici smo se napotili v Koper, kjer smo si iz avto-
busa ogledali Luko Koper. Nismo mogli verjeti našim 
očem, saj Luke Koper ni in ni bilo videti konca. Če 
bi hoteli hoditi peš, bi najverjetneje porabili več dni. 
Zaradi slabega vremena se na žalost nismo kopali, 
vendar smo si ogledali Tartinijev trg in potem pred 
dežjem zatekli pod streho. Čeprav nam vreme ni bilo 
naklonjeno, smo imeli lep in zanimiv zadnji zaključni 
izlet. 

Katarina Leš, Tina Pliberšek, 9. a

Teden vseživljenjskega učenja in 
medgeneracijskega sodelovanja

Konec septembra smo na OŠ Voličina imeli po-
sebne dneve. V sredo smo se učenci odpravili na po-
hod po Voličini in okoliških krajih. Ostala dva dni pa 
so na šoli potekale delavnice. Učenci smo se preizku-

sili v ročnih spretnostih. Izdelali smo: punčke iz cunj, 
košarice iz odpadnega papirja, družabne igre, rože in 
izdelke iz lesa. Nekateri pa so spoznali življenje ob 
vulkanu, pekli pecivo, plesali, se naučili nove jezike, 
izvedeli, kaj nam pove ilustracija, zaigrali dramsko 
igro, mikroskopirali in naredili dramsko igro. V petek, 
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ko so se končale delavnice, smo v kulturnem domu 
imeli predstavitev le-teh. Učenci smo sami povedali, 
kaj smo počeli v delavnicah in si ogledali posnetke in 
fotografije. V tem tednu smo se naučili veliko novega 
in želimo si še več takšnih dni. 

Jan Mastinšek, 9. b

S Klemnom po Iranu

V torek, 27. 9. 2016, nas je obiskal Klemen Me-
sarec, nekdanji učenec naše šole, in nam na zelo za-
nimiv način predstavil svoje potovanje po Iranu. Iz-
vedeli smo veliko novega. Predstavil nam je življenje 
ljudi, njihove običaje, kulturo, zgradbe, kulinariko in 
pot, po kateri sta z dekletom potovala.

Dogovorili smo se, da nas bo še kdaj obiskal in 
nam s sliko in besedo približal še kakšno državo, po 
kateri bo potoval. Zahvaljujemo se ti za obisk.

Učenci OŠ Voličina

Jesenski kros

Jesenskega šolskega krosa, ki je potekal v četrtek, 
29. 9. 2016, v Športnem parku Tabor, se je udeležilo 
kar 26 tekačev iz naše šole. Najmlajši so tekli 300 m, 
srednji 500 m, starejši pa 1000 m. Posebej bi izposta-
vila rezultat Tina Hamlerja, ki je 500 m pretekel v 1 
min in 33 s ter Vida Cafa, ki je za 1000 m potreboval 
približno 3 min in 5 s (natančen čas merijo do desete-

ga mesta, Vid pa je bil dvanajsti). Tudi Angeliko Ru-
kav lahko pohvalim, da se je, kljub nesrečnemu padcu 
takoj po štartu, borila do konca. Verjamem, da so se 
tudi vsi ostali potrudili po svojih najboljših močeh in 
zato jim iskreno čestitam.

Uvrstitve pa so bile sledeče: dečki letnik 2009, 300 
m: Alen Malek - 28 (od 43); dečki letnik 2008, 500 m: 
Matic Čeh - 11 (cca. 1 min 47 s), Alen Kramberger - 
27 (od 52); deklice letnik 2008, 500 m: Neža Štruc - 9 
(1 min 54 s), Mija Marušič - 13, Maruša Vrčko - 15, 
Brina Bezjak - 23 (od 36); dečki 2007, 500 m: Amadaj 
Ploj - 9 (1 min 42 s), Aljaž Sužnik - 11, Enej Kramber-
ger - 14, Žan Breznik - 16 (od 37); deklice letnik 2007, 
500 m: Angelika Rukav - 15 (od 26), dečki letnik 2006, 
500 m: Tino Hamler - 6 (1 min 33 s), Ambrož Rukav 
- 25, Vitan Šuman - 27 (od 34); deklice letnik 2006, 
500 m: Tinkara Štruc - 18, Ema Kovač - 25 (od 29); 
dečki letnik 2005, 500 m: Julijan Sužnik - 8 (1 min 34 
s), Nejc Letnik - 17, Primož Petko - 23 (od 27); deklice 
letnik 2005, 500 m: Neja Hadžiselimović - 8 (1 min 
35 s) od 18; dečki letnik 2004, 1000 m: Vid Caf - 12 
(3 min 5 s) od 21; deklice letnik 2004, 1000 m: Julija 
Sirk - 6 (3 min 25 s) od 9; dečki letnik 2003, 1000 m: 
Jan Urbanc - 13, Nino Muršec - 14, Nik Rojko - 15 
(od 17).

Petra Cvikl Marušič

AKTUALNO
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Med počitnicami

Med počitnicami sem bil na morju. Na morju sem 
se kopal in potapljal. Med počitnicami sem bil pri ba-
bici v Lenartu. Z babico sva veliko kolesarila.

Vid Horvat, 2. a

Med počitnicami sem se imela zelo lepo. Odšli 
smo na morje. Veliko smo se kopali in plavali. Naj-
bolj všeč so mi bila vodna igrala ter vožnje z vodnim 
skuterjem. Med počitnicami sem se veliko igrala tudi 
doma na igralih in se vsak dan kopala v bazenu. Bile 
so kratke počitnice.

Saška Gavez, 2. a

Med počitnicami sem bila pri omi. Oma ima veli-
ko živali. Ima mucke, krave in telička, kokoši in še dva 
psa. Bili smo na morju, kjer sem plavala. Po morju 
sem še šla za nekaj dni k babici. Pri babici sem se vo-
zila s kolesom.

Maja Daks, 2. a

Nekega dne smo se šli kopat v ptujske toplice. Ko-
pal sem se v velikem bazenu. Plaval sem brez rokavčk-
ov. Sam sem se vozil po toboganu. Zelo sem užival.

Filip Ferk, 2. a

Trgatev

V soboto smo šli k sorodnikom na trgatev. Zbrali 
smo se v vinogradu in začeli trgati grozdje, ki je bilo 
zelo sladko in dobro. Otroci smo tekali po vinogradu 
in se igrali. Po končanem delu smo imeli malico. Na 
trgatvah je veselo in lepo.

Maja Balaj, 2. a

V nedeljo smo imeli trgatev. Začeli smo z zbira-
njem grozdja. Ko so bila vedra polna, so prišli »putar-
ji«. Grozdje so nosili v prešo. Tam so grozdje zmleli in 
stisnili. Začel je teči mošt v sode. Na koncu smo imeli 
kosilo. Igrali smo tudi nogomet.

Jan Čuček, 2. a

Mojca je padla

Mojca si je obula rolarje. Na glavo si je dala čelado. 
Vstala je in se začela rolati. Ko se je peljala k Mihu, jo 
je poklical. Mojca se je ustrašila in padla. Miha je po-
klical njeno mamo. Mama jo je odpeljala domov. 

Lia Lucia Kmetič, 2. a

Na snemanju Slovenskega
pozdrava

Ko smo bili na morju, je mama dobila sporočilo. 
Pisalo je, če bi skupaj z učiteljem harmonike ter osta-
limi učenci igral na snemanju oddaje Slovenski poz-
drav. Seveda sem takoj bil za to. Komaj sem čakal na 
dan snemanja. Bilo je res zabavno in še po televiziji 
bom. Videl sem veliko znanih obrazov. Prosil sem jih 
za avtograme.

Moja želja pa je še vedno ta, da skupaj z mojo har-
moniko razveseljujem ljudi.

Luka Pučko, 2. b 

Ko bom velik, bom kmet

Na kmetiji je veliko za narediti. Znati moramo 
voziti traktor, uporabljati stroje, molsti krave, a zelo 
pomembno je, da te krava ne brcne. Na kmetiji moraš 
paziti na glavo.

Rene Marin, 3. b

Ko bom velika, bom veterinarka

Delo veterinarke je pomagati in zdraviti bolne 
živali. Svoje delo opravljajo na različnih mestih in 
področjih. Delajo lahko v veterinarskih ambulan-
tah, na kmetiji, če se ukvarjajo z divjimi živalmi pa 
v živalskem vrtu in akvariju. Veterinarji se šolajo na 
biotehniški šoli, smer veterinarski tehnik, nato pa na 
biotehniški fakulteti.

Lana Toplak, 3. b

Ema Kovač, 5. a Vitan Šuman, 5. a
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Ko bom velik, bom računalnikar

Računalnikar bi rad bil zato, ker rad delam z ra-
čunalnikom in igram igrice. Moj starejši brat tudi 
obiskuje šolo za tehnika računalništva. Računalnikar 
pri svojem delu uporablja računalnik. Računalnike 
sestavlja, popravlja, čisti in nalaga programe. Skrbi 
tudi za tiskalnike, tipkovnice in miške. Šolanje traja 3 
ali 4 leta na Srednji elektro-računalniški šoli v Mari-
boru. Zaposliš pa se lahko v vseh podjetjih, kjer delajo 
z računalniki.

Maj Šiler, 3. b

Max Novak: Misija 1

Max Novak je hodil v šolo, bil je star 12 let. Rad je 
igral igre na telefonu, bil pa je velik samo 36 cm, zato 
se je lahko zelo hitro izmuznil iz vsake godlje. 

Nekega dne ko je prišel iz šole, sta mu starša rekla, 
da imata zanj presenečenje. Max je vprašal: »Kakšno 
presenečenje bo to?« Starša sta mu odgovorila, da če 
mu povesta, ne bo presenečenje. Oče je odprl vrata, za 
katera se je Max že dolgo časa spraševal, kam vodijo 
in zdaj bo končno izvedel. Za tistimi vrati je bilo zelo 
temno, ampak zabavno. Za tistimi vrati so bila še ena 
vrata, za njimi pa je bil velik skriven računalnik. Max 
je vprašal, zakaj je tukaj ta velik računalnik. Starša sta 
mu povedala, da je ta računalnik povezan z najboljšim 
znanstvenim klubom za izdelovanje računalniških 
iger. Max je vprašal, če lahko pokličejo ta računalniški 
klub, da lahko igra njihove igre. Starša sta mu odgo-
vorila, da bodo oni poklicali njega, ker ga potrebujejo 
za eno resnično stvar v igrah. Čez nekaj sekund so res 
poklicali iz računalniškega studia. Oglasila se je neka 
gospa in Maxa vprašala, če hoče pomagati njihovi eki-
pi. Max je zelo glasno rekel, da hoče z veseljem po-
magati. Povedala mu je, kaj naj stori. Max je poslušal 
in naredil točno to, kar mu je naročila. Najprej mu je 
povedala, da jim je iz igre pobegnilo bitje in Max je 
vedel katero, ker v njegovi najljubši igri ni bilo tega 
bitja. Tista profesorica mu je po pošti poslala še vsto-
pnico za otvoritev okraševalnih iger. Max je vprašal, 

zakaj pa vstopnico za to otvoritev. Profesorica mu je 
odgovorila, da zato, ker tam lahko pride skozi portal, 
ki vodi v igre. Max se je naslednji dan odpravil na pot 
in upošteval točno to, kar mu je profesorica naročila. 
In čez nekaj dni je Max opravil svojo nalogo in od ti-
stega dne naprej so ga vsi imeli za junaka.

(Nadaljevanje naslednjič.)
Enej Kramberger, 4. a

Moje sanje

Dan se je prevesil v noč. Nebo je bilo polno lepih 
svetlečih zvezd. Začel se je svet norih sanj. Kar naen-
krat sem se znašel na velikem stadionu v Barceloni. 
Pred menoj je stal veličastni Messi. Z menoj je želel 
igrati nogomet. Res sva se malo poigrala in zaključila 
s penali. Bilo je noro doživetje!

Zaključka žal ne vem, ker me je prej zbudila ura.
Nejc Serk, 4. a

Dekliški tir

Sestra je nekdo,
ki vedno nagaja
in brata nalaja.

Vedno se ureja in
nikoli ne pusti
knjige izpred oči.

Uči se od jutra do večera,
zvečer pa telefon v roke dobi,
gleda in gleda,
dokler ne zaspi.

Zgodaj zjutraj se zbudi
in v kopalnico zbeži.
Tam se res počasi uredi,
dokler zajtrka na mizi ni.

Lara Lešnik, 5. a

Daša Capl, 6. a Tilen Turk, 9. b
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Peru

Peru je država, ki leži na severozahodu Južne 
Amerike ter zajema 1.285.216 km2. Njeno pravo ime 
je Republika Peru, glavno mesto pa je Lima, ki se na-
haja ob reki Rio Rimac. 

Državo predstavlja himna s španskim naslovom 
Somos libres, seámoslo siempre (Svobodni smo, ta-
kšni ostanimo vedno) in zastava, na kateri si sledijo 
rdeča, bela in ponovno rdeča barva. Na sredini ima 
grb v obliki ščita, ki ima desno zgoraj naslikano lamo, 
levo zgoraj je podoba drevesa in na dnu je podoba 
roga polnega s cekini. 

Razdelimo ga v tri geografske enote. To so obalna 
nižina Costa, gorski pas Andov Sierra in Amazonska 
nižina oz. Selva. Na vzhodu je podnebje ekvatorialno 
z enakomernimi temperaturami in obilnimi padavi-
nami, v višavju je milejše, a so nihanja temperature 
večja, na jugu na Altiplanu pa je podnebje suho z 
malo padavinami. V obalnem pasu je podnebje zara-
di znanega Humboldtovega toka puščavsko. Pogosto 
je megla. Peru je na vulkansko in potresno zelo ak-
tivnem območju, saj je tam še vedno delujoči vulkan 
Ubinas, ki meri v višino 5672 m, nazadnje je izbruhnil 
leta 2009.

Peru na severu meji z Ekvadorjem, na severovzho-
du s Kolumbijo, na vzhodu z Brazilijo, na jugovzhodu 
z Bolivijo, na jugu s Čile in na zahodu ga obliva Tihi 
ocean. V Peruju živi okoli 30.136.000 prebivalcev, ki se 

imenujejo Perujci, med njimi so Indijanci, mestici, 
črnci, belci, mulati ter priseljenci. Uradni jeziki so 
španščina, kečua, ajmarščina in drugi indijanski jezi-
ki.

Prebivalci se ukvarjajo s turizmom, ribištvom (saj 
imajo zelo bogata ribolovna območja, vendar se ulov 
rib zaradi pretiranega zmanjšuje), gozdarstvom, naj-
več pa s kmetijstvom (paša lam ter alpak), rudarstvom 
in industrijo.

Naravna in kulturna dediščina ter znamenitosti 
Peruja so: mesto Lima, Cuzco, narodni park Rio Abi-
seo, jezero Titicaca, ruševine inkovskega mesta Mac-
hu Picchu, ki leži visoko v gorah nad dolino reke Uru-
bamba, in mnoge druge. Veliko jih je tudi na seznamu 
UNESCO-ve dediščine.

Julija Sirk, 7. a

Zelena rega

Zelena rega ima glavo, trup in dva para nog. Na 
glavi ima dvoje oči, kožo po vsem telesu pa gladko. 
Telo ima ponavadi živo zelene barve, vseeno pa lahko 
barvo telesa prilagaja okolju. Prehranjuje se z žužel-
kami, najpogosteje z muhami. Prehranjuje se pa tudi 
z ribjimi mladiči. Odrasle zelene rege najdemo na 
travniku z visoko vegetacijo ali mejicah. Parijo se med 
aprilom in junijem. Mrest vsebuje 900 jajčec.

Lana Hubernik, 5. a
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Jezero Titicaca

Prebivalci Peruja

Machu Picchu

Lima – glavno mesto Peruja
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Otroci vrtca smo s prvim septembrom zakorakali 
v novo šolsko leto prepričani, da bo polno prijetnih 
doživetij s prijatelji. V skupini Lunice je 19 otrok, sta-
rih od 3 do 4 let, in sicer 7 deklic in 12 dečkov. Ker še 
ne znamo brati svojih imen, ima vsak izmed nas svoj 
znak – svojega palčka, ki nas spremlja povsod: od obe-
šalnikov v garderobi do predalčkov v igralnici, stolov, 
ležalnikov itd. Vendar palčki živijo le v deželi palčkov, 
zato smo si tudi mi igralnico naredili čimbolj pravljič-
no. Izdelali smo si veliko palčkovo hišico – gobico, v 
katero se lahko skrijemo kar vsi naenkrat. Posebnost, 
ki se skriva v naši igralnici, je čarobni kovček. Kadar 
čarobni kovček zazvoni in zasveti lučka, takrat vemo, 

da se v njem skriva presenečenje. In že takoj prvi šol-
ski dan nas je v njem čakalo pismo. Pisal nam je pal-
ček, ki nam je naročil, naj mu narišemo risbice. Oblju-
bil nam je, da če se potrudimo in nalogo izpolnimo, 
bodo k nam prišli pravi palčki. In res. Naslednje dni, 
ko smo pogledali v kovček, smo v njem našli palčkove 
prijatelje – vremenske palčke. Ti nam bodo pokazali 
kakšno je vreme in nas naučili, v katerem letnem času 
smo. Bliža se hladnejša jesen, zato lovimo še zadnje 
tople sončne žarke, se veliko gibamo v naravi, hodimo 
na sprehode in telovadimo. Povsod, kamor se odpra-
vimo, pa srečamo kakšnega radovednega palčka, ki 
nas pozdravi: »Dober dan, kam pa kam?«

Dobrodošli v deželi palčkov

Lunice z vzgojiteljicama Karmen in Estero 
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ZANIMALO NAS JE

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

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

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
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Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

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

tel.: 02 729 15 60
fax: 02 729 15 71

GSM: 041 722 024
www.lipa-lenart.si

ptz-lipa.lenart@siol.net

Kraigherjeva ulica 19 b
2230 Lenart

Izvajanje gradbenih, inštalacijskih
in zaključnih del v gradbeništvu,

trgovina na debelo

MESO IN MESNI IZDELKI

Stevan Babič
d.o.o.



Galerija

Aljaž Goznik, 9. a Rene Capl, 9. a Hana Pivljakovič, 8. b

Gaja Homec, 5. a Lucija Mesarec, 6. a Klara Petek, 5. a

Osnovna šola Voličina ima v začetku šolskega leta v šolo vpisanih 242 učencev v 13 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Organizirane 
imamo 4 skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 68 ur na teden. Vrtec je v začetku septembra obiskovalo 87 otrok, ki so razporejeni v 5 
skupin. Vsi učenci šole imajo na urniku vsaj 2 uri tujega jezika angleščine tedensko. V tem šolskem letu se v vseh slovenskih osnovnih šolah zaklju-
čuje uvajanje neobveznih izbirnih predmetov. Že ime samo pove, da starši učence lahko prijavite k tem predmetom ali pa ne. Neobvezne izbirne 
predmete so v tem šolskem letu lahko izbrali vsi učenci razen učencev 2. in 3. razreda, kjer se neobvezni izbirni predmeti ne izvajajo. V 1. razredu se 
izvaja neobvezni izbirni predmet angleščina. Veseli smo, da ste se ponovno vsi starši 1. razreda odločili, da otroke prijavite k neobveznemu izbirnemu 
predmetu. Učenci od 4. do 9. razreda se lahko učijo 2. tuji jezik nemščina kot neobvezni izbirni predmet. Zaradi premajhnega števila prijavljenih 
učencev se v 7. razredu izvaja obvezni predmet tuji jezik nemščina. Od vseh 157 učencev v II. in III. VIO se kar 113 ali skoraj 72 % uči dve uri nemšči-
ne na teden kot neobvezen ali obvezen izbirni predmet. S ponosom smo že večkrat 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. Prav tako ima v šolski knjižnici 
pestro izbiro knjig. Za darovana sredstva se vsem najlepše zahvaljujemo. Strokovni delavci šole in vrtca se bomo še naprej trudili, da bodo dejavnosti 
in pouk potekali kakovostno. Spoštovani starši, tudi v šolskem letu si želimo dobro sodelovati z vami in se veseliti uspehov in napredka vaših otrok. 
Trudili se bomo, da se bodo vaši otroci in učenci v vrtcu ter šoli dobro počutili in da bodo uspešni. Ravnatelj mag. Anton Goznik. Pri ustvarjanju 
glasila sodelujemo: Katarina Leš, Jan Mastinšek, Tamara Kurnik, Tina Pliberšek, Iva Šuman, Dora Egghart, Julija Sirk, mentorica in lektorica: Kse-
nija 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 spon-
zorji, ustanoviteljica šole - Občina Lenart, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

trgovine
02 22 843 00 |  www.plinarna-maribor.si


