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6. prireditev ob praznovanju 260-letnice šolstva
v Voličini in hkrati prireditev ob zaključku šolskega 
leta ter prireditev ob praznovanju dneva državnosti

V torek, 20. 6. 2017, je šola organizirala že 6. prireditev ob praznovanju 260-letnice organiziranega šol-
stva v našem kraju. V polni dvorani so zbranim spregovorili direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in 
osnovno šolo pri MIZŠ, g. mag. Gregor Mohorčič, predstojnica ZRSŠ OE Maribor, ga. mag. Vera Bevc, in 
župan Občine Lenart, g. mag. Janez Kramberger. Po prireditvi so se zbrani odpravili v prostore šole na ogled 
razstave.
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Vrtčevsko leto smo zaključili tako, 
kot smo načrtovali

Ali smo uresničili zastavljene cilje, smo izbrali 
prave poti, smo pripomogli k dobremu počutju, ra-
zvoju otrok in zaposlenih? Tako se ob koncu sprašuje-
mo vsako leto znova.

Naša vizija vrtca temelji na dosedanjem uspešnem 
delu, izkušnjah in pogledom v prihodnost. Vsi delavci 
vrtca se zavedamo, da smo tukaj zaradi otrok. Radi 
sprejemamo novosti, raziskujemo nove poti in se tru-
dimo pridobiti čim več znanja. Vsi skupaj, otroci in 
odrasli, se učimo in ustvarjamo lepši in boljši svet, 
v katerem odraščajo srečni, zdravi in uspešni otroci. 
Staršem pomagamo pri vzgoji otrok in jih spodbu-
jamo k aktivnemu sodelovanju ter bogatenju našega 
dela. Naša ravnanja podpirajo vrednote, kot so stro-
kovnost, profesionalnost, spoštovanje in sodelovanje.

V dveh enotah vrtca pri OŠ Voličina smo novo vr-
tčevsko leto 2016/2017 pričeli s 87 vključenimi otroki 
v 5 oddelkih. Veseli smo, da leto zaključujemo z 90 
otroki. 

Tudi letos smo v izvedbeni kurikul vključili več 
skupnih tem in projektov. Strokovni delavci smo bo-
gatili program z vrsto obogatitvenih programov v la-
stni izvedbi ali s pomočjo zunanjih izvajalcev. Tako 
so otroci prepevali v otroškem zborčku Violinčki, 
nastopali na prireditvah šole, pomočnice vzgojitelji-
ce so pripravile lutkovne igrice, izvedli smo program 
ekskurzij v skupinah drugega starostnega obdobja, 
večdnevno bivanje otrok v naravi (vrtec v naravi), pla-
valni tečaj, obiskovali gledališče in se vključili v razne 
aktivnosti, ponujene iz našega bližnjega okolja. Na-
daljevali smo s programom cici vesele šole, športnim 
programom Gibalček, s posebnimi tedni, ob katerih 
teče življenje v vrtcu drugače kot vsak dan. Načrtovali 
smo jih v tednu otroka, v prazničnem času v decem-
bru, pred državnimi prazniki, v povezavi s posebnimi 
dnevi (pust, dan Zemlje) in v sodelovanju z zunanjimi 
inštitucijami. Otroci se še posebej razveselijo druže-
nja z družinskimi člani na jesenskem pikniku, škrato-
vanju, ustvarjalnicah, Simbioza giba ...).

V projekt Rasti s knjigo Knjižnice Lenart in pro-
jekt Eko Beri so bile vključene vse skupine vrtca. Pro-
gram obeh projektov je potekal celo šolsko leto in je 
vključeval tudi starše. Ker smo tudi letos prisluhnili 
pravljicam Knjižnice Lenart in s tem otroke posto-
pno uvajali v pravljični svet in na vzgojo s knjigo, nas 
je obiskal Bibliobus. Ponosni smo na priznanje Naj 
pravljični vrtec leta 2016/2017, ki nam ga je podelila 
direktorica Knjižnice Lenart, ga. Marija Šauperl. Prav 
tako smo veseli pridobljenega naziva Planetu Zemlja 
prijazen vrtec. Eko vsebine, ki jih v našem vrtcu izva-
jamo že vrsto let, smo združili v projektu Eko Beri in 
prejeli ta naziv.

Če strnem misli, lahko zapišem, da je za nami 
uspešno vrtčevsko leto 2016/2017. Skozi leto smo bili 
pridni, ustvarjalni, polni idej ob igri, športno aktivni 
in še bi lahko naštevali. Nekateri so se od vrtca letos 
poslovili in bodo septembra prestopili šolski prag. Vsi 
skupaj pa si želimo, da Vaši otroci odidejo iz vrtca z 
lepimi spomini ter da se s pozitivno izkušnjo o sebi 
in drugih razvijejo v zdrave, odgovorne in ustvarjalne 
osebe. 

Zahvaljujemo se Vam, da smo lahko del življenja 
vaših otrok.

Vodja vrtca Klavdija Žabčič

Pomembnejši podatki in dogodki 
šolskega leta

Osnovna šola Voličina je imela v začetku šolske-
ga leta v šolo vpisanih 242 učencev v 13 oddelkih, od 
tega sta se 2 učenki tretjega razreda izobraževali na 
domu. Ob zaključku ocenjevalnega obdobja je število 
učencev nespremenjeno.

Organizirane smo imeli 4 skupine podaljšanega 
bivanja v skupnem obsegu 68 ur na teden. 

Na šoli smo izvedli 8-urno izobraževalno temat-
sko konferenco z naslovom Raztresi stres za vse stro-
kovne delavce šole in vrtca. Prav tako smo organizirali 
8-urno tematsko konferenco za vse pedagoške delavce 
šole in vrtca z naslovom Spletna varnost in etična raba 

Klara Petek, 5. a Saška Gavez, 2. a
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novodobnih tehnologij. 
Dejavnosti v vrtcu ter pouk in druge aktivnosti 

v šoli ter prireditve so potekale v skladu s sprejetim 
LDN OŠ Voličina in so v skladu z njim tudi realizi-
rane.

Od 240 šolo obiskujočih učencev je Bralno značko 
osvojilo 205 učencev, to je nekaj več kot 85 % vseh. 
Čestitam! Pohvalo si zaslužijo učenci 1. a, 2. a, 2. b, 
3. a, 3. b, 5. a in 7. a, saj so prav vsi v razredu v tem 
šolskem letu osvojili Bralno značko. Posebno pohvalo 
si zaslužijo učenci, ki so Bralno značko osvojili v vseh 
letih šolanja. Zlati bralci v šolskem letu 2016/2017 so 
Marko Bračko, Miha Erman, Aljaž Goznik, Matija 
Matic Horvat, Katarina Leš, Nika Murko, Tina Pli-
beršek, Nina Ulbl, Ana Valenta, Nika Zajšek, David 
Ahmetović, Sara Fekonja, Nuša Ornik, Tamara Kur-
nik, Jan Mastinšek, Tomaž Ornik, Amadej Papež, Teja 
Pfajfar, Timotej Sekereš, Nejc Sekol in Tilen Turk.

Tekmovanje iz znanja slovenskega jezika je bilo 
v tem šolskem letu prvič razdeljeno na tekmovanje 
Mehurčki za učence I. VIO in tekmovanje za Cankar-
jevo priznanje za učence II. in III. VIO. Tekmovanja 
z naslovom Mehurčki se je udeležilo 31 učencev, tek-
movanja za Cankarjevo priznanje pa 26 učencev. Iz 
šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje sta se 2 
učenki udeležili območnega tekmovanja. 1 učenka je 
osvojila srebrno priznanje.

Šolskega tekmovanja iz znanja matematike se je 
udeležilo 162 tekmovalcev od 1. do 9. razreda. Bro-
nasto priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni 
matematični kenguru 2016/17 je osvojilo 59 učencev.

Na začetku maja je vseh 36 učencev 9. razreda pi-
salo NPZ pri SLJ, MAT in TJA. Prav tako je tudi v 6. 
razredu vseh 25 učencev pisalo NPZ pri SLJ in TJA, 
pri MAT pa 24.

Učenci 9. razreda so pri SLJ dosegli 46,11 % (46,38 
%), pri MAT 56,78 % (58,35 %) in pri TJA 60,56 % 
(61,67 %) uspešnost. V oklepajih so podatki o dosež-
kih na nivoju Slovenije. Pri vseh treh predmetih so v 
povprečju devetošolci dosegli 54,48 % uspešnost, na 
nivoju države pa je uspeh pri NPZ pri teh treh pred-
metih 55,47 %.

Učenci 6. razreda so pri SLJ dosegli 57,28 % (51,61 

%), pri MAT 49,25 % (49,42 %) in pri TJA 54,25 % 
(57,35 %) uspešnost. Pri vseh treh predmetih so šesto-
šolci v povprečju dosegli 53,59 % uspešnost, na nivoju 
države pa je uspeh pri NPZ 52,79 %.

Na prireditvi ob zaključku šolskega leta se šola za-
hvali učencem, ki so se v šolskem letu še posebej iz-
kazali na raznih tekmovanjih in dosegli izreden uspeh 
na učnem, kulturnem, umetniškem ali športnem 
področju, zato jim podeli knjižno nagrado in majico 
NAJ UČENEC OŠ Voličina oz. NAJ ŠPORTNIK OŠ 
Voličina. V nadaljevanju so navedeni letošnji nagra-
jenci.

Iva Šuman je na državnem tekmovanju Šolski ple-
sni festival v kategoriji solo plesov hip hop, pop, latino 
osvojila 4. mesto (mentorica Petra Cvikl Marušič).

Miha Erman je na zgodovinskem kvizu o življe-
nju in delu Rudolfa Maistra osvojil srebrno priznanje, 
mentorica Zdenka Ekselenski.

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

Vid Caf je na državnem tekmovanju iz znanja ma-
tematike osvojil srebrno Vegovo priznanje, mentorica 
Petra Šuman.

Blaž Sekol je na državnem tekmovanju iz znanja 
matematike osvojil srebrno Vegovo priznanje, mento-
rica Petra Šuman.

Nejc Sekol se je izredno izkazal na učnem podro-
čju v vseh letih šolanja (po stari zakonodaji je vsak 
razred zaključil z odličnim uspehom).

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

Nikita Fras je na državnem tekmovanju iz znanja 
nemščine osvojila srebrno priznanje, mentorica Irena 
Zgaga.

Tina Pliberšek je na zgodovinskem kvizu o življe-
nju in delu Rudolfa Maistra osvojila srebrno prizna-
nje, mentorica Zdenka Ekselenski. Prav tako je Tina 
na območnem tekmovanju iz znanja slovenskega jezi-
ka osvojila srebrno priznanje, mentorica Mateja Kar-
neža. Tina se je izredno izkazala na učnem področju 
v vseh letih šolanja (po stari zakonodaji je vsak razred 

AKTUALNO

Obhodni kipi, glina, 5. a Zala Družovič, 2. a
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zaključila z odličnim uspehom).
Nuša Kurnik se je izredno izkazala na učnem po-

dročju v vseh letih šolanja (po stari zakonodaji je vsak 
razred zaključila z odličnim uspehom).

Nuša Kurnik, Tamara Kurnik, Kaja Hubernik, 
Hana Pivljakovič in Žana Žabčič so učenke, ki so na 
državnem tekmovanju Društva pljučnih in alergijskih 
bolnikov Slovenije z raziskovalno nalogo z naslovom 
Alergija na hrano osvojile srebrno trstiko (mentorica 
Irena Fišer).

Marko Bračko je na državnem tekmovanju iz 
znanja geografije osvojil srebrno priznanje, mentorica 
Zdenka Ekselenski.

Aljaž Goznik je na državnem tekmovanju iz zna-
nja matematike osvojil srebrno Vegovo priznanje, 
mentorica Natalija Ornik. Aljaž je tudi prejemnik Di-
amantnega Kenguruja, ki ga prejmejo tisti učenci de-
vetega razreda, ki so v vsakem razredu uspeli osvojiti 
bronasto priznanje na tekmovanju iz znanja matema-
tike. Aljaž se je izredno izkazal na učnem področju v 
vseh letih šolanja (po stari zakonodaji je vsak razred 
zaključil z odličnim uspehom).

Katarina Leš je na zgodovinskem kvizu o življenju 
in delu Rudolfa Maistra osvojila srebrno priznanje, 
mentorica Zdenka Ekselenski. Prav tako je Katarina 
na državnem tekmovanju iz znanja o diabetesu osvo-
jila srebrno priznanje, mentorica Irena Fišer. Katarina 
je na državnem tekmovanju iz znanja nemščine osvo-
jila srebrno priznanje, mentorica Irena Zgaga. Katari-
na je bila zelo uspešna tudi na področnem tekmovanju 
iz znanja angleščine, saj je osvojila srebrno priznanje, 
mentorica Irena Zgaga. Katarina se je izredno izka-
zala na učnem področju v vseh letih šolanja (po stari 
zakonodaji je vsak razred zaključila z odličnim uspe-
hom). Odlično se je Katarina izkazala na državnem 
tekmovanju iz znanja angleščine, saj je osvojila zlato 
priznanje, mentorica Irena Zgaga.

Mija Marušič je članica skupine Moderni ples 2 
pri Plesni izbi Maribor. Skupina se je uvrstila med 
petnajst najboljših plesnih miniatur in se v soboto, 15. 
oktobra 2016, v Velenju predstavila na festivalu otro-
ških plesnih skupin Pika miga 2016.

Enej Kramberger je član Atletskega društva Šta-
jerska in je na atletskem prvenstvu Slovenije za pi-
onirke in pionirje, ki je bilo v soboto, 15. 1. 2017, v 
Slovenski Bistrici, osvojil 2. mesto v teku na 50 m za 
letnike 2006 in 2007.

Brina Bezjak je članica Twirling, plesnega in ma-
žoretnega kluba Lenart, ki je v Horjulu 21. 5. 2017 na 
17. državnem prvenstvu mažoret v kategoriji pom-
pom kadet s skupino osvojila 3. mesto.

Lara Hercog je v soboto, 18. 2. 2017, nastopila v 
finalu prireditve Otroci pojejo slovenske pesmi in se 
veselijo.

Alen Živko je na tekmovanju v igranju diatonič-
nih harmonik v Hajdini 11. 11. 2016 z naslovom 17. 
Štajerska frajtonarica osvojil 2. mesto. 

Eva Kurnik je članica koncertnega zbora Carmina 

Slovenica. Eva je z omenjenim zborom v času zimskih 
počitnic nastopila v Republiki Južni Afriki (JAR).

Rene Hercog je tekmovalec Judo kluba Branik iz 
Maribora, ki je na državnem prvenstvu na Prevaljah v 
kategoriji mlajših kadetov do 81 kg osvojil 3. mesto.

Hera Agapito Masten je tekmovalka Karate kluba 
WKSA Duplek in je na državnem prvenstvu v kara-
teju, ki je bilo v Račah 8. 4. 2017, osvojila 2. mesto v 
kategoriji kumite in 3. mesto v katah.

Tina Pliberšek je na natečaju Postani donavski 
umetnik 2017 za izdelek Promet onesnažuje reke pre-
jela 3. nagrado (mentorica Irena Fišer).

Miha Strmšek je član KK TBP Lenart in je na dr-
žavnem prvenstvu na velodromu, ki je potekalo 6. in 
7. julija 2016 v Kranju, v kategoriji vožnja na točke 
(dečki A) dosegel 3. mesto. 

Nik Rojko je član KK TBP Lenart in je na držav-
nem prvenstvu na velodromu, ki je potekalo 6. in 7. 
julija 2016 v Kranju, v kategoriji vožnja na čas (dečki 
B) dosegel 2. mesto. 

Tomaž Ornik je član KK TBP Lenart in je na dr-
žavnem prvenstvu na velodromu, ki je potekalo 6. in 
7. julija 2016 v Kranju, v kategoriji vožnja na čas (deč-
ki A) osvojil 2. mesto. 

Larisa Roškar je članica Twirling, plesnega in ma-
žoretnega kluba Lenart in je na državnem prvenstvu 
Mažoretne in twirling zveze Slovenije, ki je bilo v Hor-
julu 5. in 6. 3. 2016, v kategoriji Dance twirl 1 osvojila 
bronasto kolajno. Prav tako pa je Larisa na državnem 
prvenstvu Mažoretne in twirling zveze Slovenije, ki je 
bilo v Novi vasi pri Blokah na Notranjskem 11. in 12. 
3. 2017, v kategoriji Dance Twirl 2 osvojila bronasto 
kolajno.

Tajda Hamler je članica KK TBP Lenart in je na 
državnem prvenstvu v kategoriji cestno kolesarstvo 
(deklice B), ki je bilo v Gabrju 15. 5. 2016, osvojila 
3. mesto. Tajda je bila uspešna na državnem prven-
stvu na velodromu, ki je potekalo 6. in 7. julija 2016 
v Kranju, osvojila je tri tretja mesta (deklice B), in si-
cer v kategoriji vožnja na točke, v kategoriji vožnja na 
razdaljo in v kategoriji vožnja na čas. Tajda je osvojila 
3. mesto tudi na državnem prvenstvu v vožnji na čas 
(deklice B), ki je bilo na Otočcu 10. 9. 2016. Prav tako 
je Tajda osvojila 3. mesto na državnem prvenstvu v 
kategoriji cestno kolesarstvo (deklice A), ki je bilo v 
Komendi 14. 5. 2017.

David Ahmetović, Alen Ruis, Luka Horvat in 
Matija Matic Horvat so igralci ekipe KMN Slovenske 
gorice, ki so na državnem tekmovanju v futsalu U15 
osvojili 3. mesto. 

Marko Bračko, Jan Fras, Aljaž Goznik, Žan 
Rebernik, Artan Džemailji in Nik Kostanjevec so 
igralci ekipe KMN Slovenske gorice, ki so v državnem 
tekmovanju v futsalu U15 osvojili 3. mesto in v dr-
žavnem tekmovanju v futsalu U17 1. mesto oz. postali 
državni prvaki. 

V nadaljevanju je kronološko zapisanih nekaj po-
membnejših dogodkov oz. dosežkov, povezanih z de-

AKTUALNO
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lovanjem vrtca in šole v tem šolskem letu.
Učenci I. VIO so v petek, 23. 9. 2016, obiskali 6. 

mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reše-
vanja SOBRA 2016 v Gornji Radgoni. 

V soboto, 24. 9. 2016, so se učenci I. VIO udeležili 
prireditve Trgatev Zavrh 2016. 

V času od srede, 28. 9. 2016, do petka, 30. 9. 2016, 
je na šoli potekal Teden vseživljenjskega učenja in 
medgeneracijskega sodelovanja z naslovom Z roko v 
roki zmoremo več. 

V sredo, 12. 10. 2016, se je v okviru projekta Sim-
bioza v telovadnici odvijala posebna prireditev, saj so 
se otroci iz vrtca družili s svojimi dedki in babicami 
ter z njimi skupaj telovadili. V okviru istega projek-
ta so se Vrabčki iz vrtca Selce družili s člani Društva 
upokojencev Voličina in se preizkusili v vrtnem ke-
gljanju. 

Učenci šole so si v sredo, 12. 10. 2016, v Mariboru 
v okviru športnega dne ogledali del evropskega pr-
venstva TeamGym. 

V petek, 21. 10. 2016, smo na šoli organizirali Noč 
branja. 

Istega dne v dopoldanskem času so učence šole 
obiskali plesalci plesnega kluba Pingi in z njimi za-
plesali v šolski telovadnici. Z učenci se je družil Miha 
Vodičar, dvakratni svetovni prvak.

V petek, 18. 11. 2016, je na šoli in v vrtcu potekal 
že 10. Tradicionalni slovenski zajtrk. Na pobudo Če-
belarske zveze Slovenije je pevski zbor šole sodeloval 
v akciji Prepevanja Slakove pesmi Čebelar. V okviru 
Tradicionalnega slovenskega zajtrka je otroke v vrtcu 
obiskal čebelar, g. Aleš Vanek. 

Učenci 2. a razreda so sodelovali na natečaju za 
naj fotografijo Veter v laseh in bili s svojo fotografijo 
nagrajeni, saj so prejeli priznanje in knjigo Svetlane 
Makarovič Pekarna Mišmaš. 

Na OŠ Voličina je bilo 23. 11. 2016 ob 14.30 1. sre-
čanje študijske skupine za fiziko. Soorganizator sre-
čanja je bil učitelj Davorin Žižek in svetovalec ZRSŠ 
Milenko Stiplovšek. 

V petek, 25. 11. 2016, so učenci šole sodelovali na 
proslavi ob Maistrovih dnevih na Zavrhu.

V soboto, 26. 11. 2016, se je na šoli odvijala sobo-

tna šola za nadarjene učence iz območja Slovenskih 
goric. 

Od ponedeljka, 5. 12. 2016, do petka, 9. 12. 2016, 
so bili učenci 8. a in 8. b razreda v šoli v naravi v Fiesi 
(CŠOD Breženka). 

V torek, 13. 12. 2016, je med 17. in 18.30 na OŠ 
Voličina potekal karierni sejem. S svojimi izdelki in 
informativnim materialom se je predstavilo 18 sre-
dnjih šol iz Podravja. Učenci od 6. do 9. razreda ter 
njihovi starši so lahko pridobili informacije, ki jim 
bodo pomagale pri pomembni odločitvi glede poklic-
ne poti. 

OŠ Voličina se je z vrtcem in šolo prijavila v pro-
jekt, ki ga vodi ZRSŠ z naslovom Naravoslovna in ma-
tematična pismenost – spodbujanje kritičnega mišlje-
nja in reševanja problemov NA-MA POTI. Projekt bo 
trajal od leta 2017 do leta 2022. Koordinator projekta 
za vrtec je Klavdija Žabčič, za šolo pa učitelj Davorin 
Žižek.

V sredo, 15. 2. 2017, je v 2. a razredu potekala 
spremljava pouka za učitelje v mentorski mreži 1. TJA 
v I. VIO, ki jo je oblikoval Zavod RS za šolstvo OE 
Maribor. Učiteljica Alenka Kukovec je prikazala, kako 
izvaja pouk. Ura, ki smo jo spremljali, je bila razgiba-
na. Vsi učenci so imeli dovolj priložnosti, da se izraža-
jo v angleškem jeziku, kar so tudi izkoristili. Pri uri je 
bilo uporabljenega veliko didaktičnega materiala. Ura 
je bila izvedena s pomočjo IKT tehnologije. Uro smo 
spremljali Barbara Pristovnik iz OŠ Sv. Ana, Emanuela 
Šlebinger iz OŠ Lenart, Andreja Rojs iz OŠ Sladki Vrh, 
Špela Bratuša iz OŠ Jarenina in skrbnica mreže, mag. 
Nada Nedeljko iz ZRSŠ OE Maribor, razredničarka 
Silva Potočnik in ravnatelj. Nad videnim in slišanim 
smo bili obiskovalci zelo zadovoljni. Učiteljici Alenki 
Kukovec se zahvaljujem za dobro izvedeno uro in ker 
je bila pripravljena svoje delo pokazati tudi drugim 
strokovnjakom, ki se ukvarjajo s poučevanjem angle-
škega jezika v I. VIO.

V sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim sre-
diščem Bistra Ptuj so bile devetošolcem decembra in 
januarja predstavljene delavnice VEM točke na temo 
podjetništva.

V soboto, 18. 2. 2017, je v športni dvorani OŠ 
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Tina Pliberšek, 9. a Iva Šuman, 8. b



stran 7

23. junij 2017

Ljudski vrt na Ptuju potekala finalna prireditev z na-
slovom Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. 
Med 12 finalistov v kategoriji učencev od 1. do 5. ra-
zreda se je uvrstila tudi Lara Hercog, ki obiskuje 5. a 
razred. Prireditev so snemali in je bila predvajana na 
RTV Slovenija.

Pediater, dr. Matjaž Homšak iz ZD Lenart, je v po-
nedeljek, 27. 2. 2017, vzgojiteljicam in pomočnicam 
vzgojiteljic v vrtcu Voličina odgovarjal na vprašanja, 
kako ravnati v primeru zdravstvenih težav pri otrocih, 
ki obiskujejo vrtec.

V sredo, 15. 3. 2017, se je v kulturnem domu v 
Sveti Trojici odvijala prireditev Otroški oder – ob-
močno srečanje gledališki skupin. Na prireditvi se je 
predstavila Otroška gledališka skupina OŠ Voličina, 
v kateri igrajo učenci 5. razreda. Njihov mentor je g. 
Boris Györköš. S predstavo To je moja koza so navdu-
šili občinstvo. 

V soboto, 4. 3. 2017, med 8. in 13. uro je v prosto-
rih OŠ Voličina in telovadnici potekal 9. kviz gasilske 
mladine GZ Lenart. Skupaj je bilo na prireditvi okrog 
150 udeležencev, v večini so bili mladi gasilci.

Pod vodstvom učitelja Aleksandra Šijanca se je na 
reviji v Benediktu 7. 3. 2017 predstavil otroški pevski 
zbor šole. Mladinski pevski zbor OŠ Voličina se je na 
istem odru 27. marca 2017 udeležil revije mladinskih 
pevskih zborov z naslovom Slavčkov gaj. Obe reviji je 
spremljala strokovna ocenjevalka Alenka Korpar.

V ponedeljek, 27. 3. 2017, med 11.15 in 12.50 je 
na OŠ Voličina potekalo delovno srečanje v okviru ra-
zvojne naloge Formativno spremljanje in preverjanje, 
ki ga vodi ZRSŠ. Pouk v 7. a razredu pri predmetu TIT 
je izvajal učitelj Davorin Žižek, spremljali smo ga Go-
razd Fišer, svetovalec za tehniko in tehnologijo ZRSŠ, 
Samo Lipovnik in ravnatelj. Po 90-minutni hospitaciji 
je sledila analiza. Davorinu čestitam za dobro izveden 
pouk.

V času 3.–7. 4. 2017 je šola za otroke iz vrtca, ki so 
pred vstopom v šolo, in učence 1. razreda v Termah 
Ptuj organizirala 10-urni plavalni tečaj.

Vrtec pri OŠ Voličina je prejel priznanje oz. naziv 
Planetu Zemlja prijazen vrtec 2016/17. 

Otroke v vrtcu je 26. 4. 2017 obiskal pevec Isaac 
Leonardo Palma.

V četrtek, 11. 5. 2017, so se učenci 4. razreda ude-
ležili Otroške varnostne olimpijade na Poleni v Le-
nartu, kjer so zasedli odlično 2. mesto in se uvrstili 
na regijsko tekmovanje, ki je bilo v dvorani Lukna v 
Mariboru.

Folklorna skupina OŠ Voličina, ki jo vodi Judita 
Bračko, je v soboto, 13. 5. 2017, nastopila na medna-
rodnem festivalu folklore v Donji Voći na Hrvaškem. 

Vsi učenci 5. razreda so v začetku junija uspešno 
opravili kolesarski izpit.

V četrtek, 8. 6. 2017, se je v kulturnem domu v 
Voličini učencem šole predstavila dramska skupina iz 
OŠ Sv. Trojica.

Šola je sodelovala na natečaju Ministrstva za 

obrambo z naslovom Naravne in druge nesreče na 
temo Pozor, nevarne snovi. Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Izpostava Maribor je OŠ Voličina izbrala 
za najaktivnejšo šolo na natečaju. Za nagrado je šola 
prejela 40 odsevnih brezrokavnikov in lutkovno pred-
stavo gledališča FRU-FRU z naslovom Obisk dr. EKA, 
ki je bila odigrana v kulturnem domu v Voličini 13. 6. 
2017. Predstavo so si ogledali učenci 1.-5. razreda ter 
otroci iz vrtca, ki so vključeni v 2. starostno obdobje.

Mladinski pevski zbor OŠ Voličina se je v torek, 
13. 6. 2017, udeležil prireditve Zborovski BUM. Sku-
paj s pevci iz okrog 180 osnovnih šol je pod mentor-
stvom Alaksandra Šijanca ob 17.00 zapel na stadionu 
Ljudski vrt v Mariboru.

OŠ Voličina je pod mentorstvom učiteljice Regi-
ne Dobaja osvojila 2. mesto oz. priznanje na natečaju 
Medgeneracijskega sodelovanja 17. Festivala za tretje 
življenjsko obdobje s projektom Bodimo prijatelji. 
Učenci šole so sodelovali in se družili z oskrbovanci 
Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, enota Voliči-
na. 

V tem šolskem letu je šola uspešno sodelovala z 
ŽŠK Maribor. Nejc Drnovšek iz ŽŠK Maribor je ob 
sredah na OŠ Voličina vodil interesno dejavnost ša-
hovski krožek.

Mladi zeliščarji so ponovno odlično sodelovali z 
gospo Marijo Čuček in njenimi prijateljicami pri na-
biranju znanja o zeliščih.

OŠ Voličina oz. KS Voličina v letu 2017 praznuje 
260-letnico organiziranega šolstva. V okviru prazno-
vanj smo v tem šolskem letu organizirali že 6 priredi-
tev. Na peti prireditvi ob zaključku BZ se je učencem 
šole s koncertom predstavil ŠANS (šolski ansambel) s 
pevkami. Šesta prireditev je bila v torek, 20. 6. 2017, 
ob zaključku šolskega leta 2016/17. Naslednje priredi-
tve se bodo zvrstile od septembra do decembra 2017. 
Ob jubileju bo v jesenskih mesecih OŠ Voličina izdala 
zbornik Voličina – moj svet 2.

Ravnatelj

Poročilo o višini in porabi
sredstev šolskega sklada

V tem šolskem letu smo v šolskem skladu zbrali 
10.926,50 €. Za izdajanje šolskega glasila Šolarček in 
sicer za stroške tiskanja vseh 10 številk smo porabili 
2.000,00 €. Za nakup novih učil in učnih pripomočk-
ov smo namenili 8.926,50 €.

Šola je upravnemu odboru šolskega sklada, ki se je 
sestal v torek, 6. 6. 2017, na podlagi potreb in želja uči-
teljev ter vzgojiteljev predlagala, odbor pa je potrdil, 
da se iz sredstev šolskega sklada kupijo pripomočki za 
športno vzgojo pri Enko šport v vrednosti 1.263,24 €, 
pri Radovednež, Karmen Kržišnik s.p., učila za mate-
matiko v vrednosti 589,26 € in učila za učence DSP v 
vrednosti 118,34 €. Učila za I. VIO v vrednosti 891,45 
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€ so se nabavila pri Ječnik d.o.o., prav tako učila in 
igrače za vrtec v vrednosti 832,89 €. Pri Gambit Tra-
de d.o.o. so se nabavili štirje DLP projektorji Casio v 
vrednosti 2.399,94 €. Za pouk glasbene umetnosti so 
se pri Audio Pro d.o.o. nabavile klaviature s stojalom 
v vrednosti 758,00 €. Pri Fedom d.o.o. se je za potre-
be I. VIO nabavilo stojalo za sušenje slik v vrednosti 
535,58 €. Za vrtec so se pri Pikapolonici d.o.o. naba-
vile igrače in bazenčki v vrednosti 75,73 €. Za potrebe 
pouka TIT se je nabavila naprava za krivljenje plastič-
nih mas in tračno-kolutni brusilni stroj v vrednosti 
405,16 €. Za šolsko knjižnico se je nabavilo 80 knjig v 
vrednosti 1.048,31 €.

Vsem staršem donatorjem in sponzorjem se za 
darovana sredstva najlepše zahvaljujemo.

Ravnatelj

Bodimo prijatelji

V 3. razredu izvajamo projekt medgeneracijskega 
sodelovanja s poudarkom na sprejemanju drugačno-
sti in prostovoljstva. S člani bivalne enote Socialno 
varstvenega zavoda Hrastovec v Voličini se srečujemo 
in skupaj sodelujemo v različnih aktivnostih. V torek, 
23. 5. 2017, smo imeli zadnje skupno srečanje v tem 
šolskem letu. Najprej smo skupaj posadili lipo, drevo, 
ki so nam ga podarili čebelarji. Sledil je kulturni pro-
gram, ki so ga pripravili učenci. Tega se naši prijatelji 
vedno zelo razveselijo. Radi poslušajo, pomagajo peti, 
gledajo ... in seveda navdušeno ploskajo. Član DBE, 
Pavli, nas je presenetil in nam prebral pesem, s katero 
se nam je zahvalil za obisk in da smo prijatelji. V na-
daljevanju je sledilo druženje ob igri in pogovoru ter 
seveda ob dobrotah, ki so jih pripravili.

Regina Dobaja

Noč v šoli

Verjetno ste se ob branju naslova kar malo začudi-
li. Šola že ponoči? Majsko noč v šoli so doživeli učenci 
3. a in 3. b. V petek so v šolo prišli kar dvakrat, zjutraj 
in zvečer. Noč, ki so jo preživeli v šoli, ni bila nič kaj 
šolska. Od prvih treh šolskih let so se tako poslovi-

li na svoj način, ob druženju in preživljanju skupnih 
trenutkov v šoli, ko to ni ravno običajno. Ob tej prilo-
žnosti se želiva zahvaliti vsem, ki ste pomagali, da smo 
lahko prespali v šoli.

Dragi tretješolci in tretješolke, upava, da je bila 
noč v šoli za vas takšna, da se je boste še dolgo radi 
spominjali.

Učiteljici Regina in Nataša

Zgodovinski kviz o življenju in 
delu Rudolfa Maistra

V soboto, 20. 5. 2017, so v vojašnici Rudolfa Mai-
stra v Mariboru ob dnevu odprtih vrat priredili razne 
dogodke. Eden izmed njih je bil tudi kviz, katerega 
smo se udeležili trije učenci naše šole. Kviz je preverjal 
naše znanje o življenju Rudolfa Maistra. V kvizu smo 
osvojili srebrno priznanje, zlato se nam je izmuznilo 
samo za eno točko. Po kvizu smo si ogledali tanke, 
streliva ter poskusili vojaško malico. 

Miha Erman, Katarina Leš in Tina Pliberšek, 9. a 

Zaključna ekskurzija – 
nepozabno doživetje

Sredi maja smo se učenci 4. in 5. razreda odpravili 
na zaključno ekskurzijo v okolico Celja. Najprej smo 
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si ogledali celjski grad, kjer nam je kustos, vitez Gobč-
ni, predstavil zgodovino celjskih grofov in nas navdu-
šil s prikazom viteških veščin. Nato smo se odpeljali 
v jamo Pekel. 3000 let stara jama nas je presenetila s 
svojo naravno lepoto. Privoščili smo si malico in malo 
oddiha, nato pa se odpravili na našo zadnjo postajo, 
to je bil pustolovski park Celjske koče. Najprej so nas 
vodniki opremili za plezanje, nato smo se preizkusili 
na manj zahtevni progi. Ko nam je vsem uspelo pre-
plezati prvo stopnjo, smo lahko nadaljevali na zahtev-
nejši. Tudi tam nam je šlo odlično. Bilo je polno adre-
nalina, pomešanega veselja, strahu in razburjenja. Po 
dobri uri plezanja smo se napotili še v drugi del parka, 
kjer smo se vozili z bobkarti ter gumami. Komaj smo 
si vzeli čas za malico in sladoled, že smo se morali 
odpraviti proti domu. Utrujeni in veseli smo mnogi 
zaspali na avtobusu in se zbudili šele v Voličini, kjer so 
nas čakali starši. Ta dan je bil nepozaben. 

Lana Hubernik in Ana Kurnik, 5. a

Zaključna ekskurzija 6. razreda

Šestošolci smo se veselili 30. maja 2017, ko smo se 
odpravili na zaključno ekskurzijo. Zjutraj smo se sicer 
še nekoliko zaspani, vendar kljub jutranji uri že polni 
energije, odpravili na pot našemu prvemu cilju – Mo-
zirskemu gaju. 

Tam nas je sprejel gospod Blaž, ki nam je pred-
stavil naše zadolžitve v delavnici na temo o tekočih 
vodah in vodnih živalih. Bilo je zelo zanimivo, saj smo 
lovili drobne živali iz reke Savinje, se o njih marsikaj 

novega naučili in se obenem zabavali. Pred odhodom 
iz Mozirja smo si še ogledali nekaj poučnih posnetkov 
o vodnih živalih, nato pa nam je gospod pokazal še 
največjega ščurka na svetu. Nekateri so bili tako po-
gumni, da so si ga upali celo prijeti.

Za tem nas je pot vodila v Logarsko dolino. Ko 
smo prispeli, smo se najprej povzpeli na vzpetino do 
slapa Rinka. To je mogočni slap, ki se izteka iz zelo 
visoke nadmorske višine. V bližini slapa je bilo zelo 
prijetno, saj je hladna osvežitev v vročem poletnem 
dnevu zelo prijala. Za konec smo obiskali še majhno 
gostilnico, kjer so ponujali tudi spominke, ki smo si 
jih lahko kupili v spomin na našo letošnjo zaključno 
ekskurzijo.

Tako je prišel čas, ko smo se morali vrniti proti 
domu. Na poti nazaj je bilo na avtobusu zelo živahno. 
Pogovarjali smo se in celo zapeli nekaj pesmi. 

Na ekskurziji smo preživeli čudovit in nasmejan 
dan, poln doživetij, ki ga hitro ne bomo pozabili.

Neja Hadžiselimovič, 6. a

Petošolci opravili kolesarski izpit

V četrtek, 1. 6. 2017, smo učenci 5. a opravljali 
drugi del kolesarskega izpita. Ta dan smo v šolo pri-
peljali svoja kolesa. Zbrali smo se na parkirišču pred 
šolo in se pripravili na vožnjo. Zelo nas je bilo strah. 
Poslušali smo navodila za vožnjo, ki nam jih je sporo-
čila učiteljica in policist, g. Boštjan Kaloh, ter se po-
dali na cesto. Vsi smo dobro opravili. Pohvaljeni smo 
bili za sproščeno in pravilno vožnjo. Sedaj pa komaj 
čakamo, da sedemo na kolesa ter se odpeljemo, kdo 
ve kam.

Ana Kurnik in Lana Hubernik, 5. a

Otroška varnostna olimpijada

V četrtek, 1. 6. 2017, smo se učenci 4. razreda uvr-
stili na regijsko varnostno olimpijado, ki je bila v Ma-
riboru v dvorani Lukna. 

Prva igra je bila takšna, da je eden od ekipe metal 
kocko, drugi je bil figura, ostali pa so odgovarjali na 
vprašanja o varnosti. V tej igri smo se zelo dobro izka-
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zali. Druga igra je bila zlaganje kock. Kocke si moral 
zložiti navpično. V tej igri nismo bili preveč spretni, 
čeprav smo si na tehniškem dnevu sestavili podobno. 

Sledila je malica. Okusni hot dogi so napolnili 
naše lačne želodčke. Raziskali smo tudi vojaška, gasil-
ska in policijska vozila.

Naslednja igra je bila neke vrste pošta. Igrala pa 
se je tako, da si je kolesar nadel čelado, se peljal med 
stožci do prvega soigralca. Tam se je ustavil, udaril 
petko s sošolcem, ki je šel po pismo in mu ga dal v 
torbo. Kolesar je odpeljal do znaka stop, tam se je mo-
ral obvezno ustaviti in pogledati levo in desno. Nato je 
peljal do drugega sošolca, z njim udaril petko in igral-
ci so mu poiskali par. Tekač mu je par odnesel nazaj v 
torbo in udarila sta petke. Skupaj so poiskali odgovor 
in dvignili roke v zrak. 

Naslednja igra, ki se je igrala zunaj, je potekala 
tako, da so vsi imeli na glavi čelade in so stekli med 
stožci. Prva dva sta šla za tablo, na kateri je bila luknja. 
V njo je ciljal drugi, ostali so črpali vodo, jo nalivali 
in prenašali vedra. Ko je bilo vedro za tablo polno, so 
odnesli vedro na mizo.

V skupnem seštevku smo bili šestnajsti od dvajse-
tih. Dobili smo pokal in majhno vrečo z darili. Skupaj 
smo še dobili plišastega medvedka, oblečenega v poli-
cista. Z avtobusom smo se odpeljali nazaj v šolo. 

Tega dne ne bom pozabila, tudi zato, ker so nas 
obiskali slovenski športniki. Nekateri so dobili avto-
gram Tima Gajserja, nekaj pa se jih je fotografiralo z 
Urško Žolnir. To je bil zelo dober dan.

Angelika Rukav, 4. a

Posamično področno v atletiki

V ponedeljek, 22. 5. 2017, se je nekaj učencev naše 
šole udeležilo posamičnega področnega tekmovanja 
v atletiki, ki je bilo v Mariboru na atletskem stadionu 
Poljane. Urban Šuster je v teku na 60 m med mlajšimi 
dečki dosegel rezultat 9.04 in tako pristal na končnem 
10. mestu. Vid Caf pa si je v enaki konkurenci s časom 
8.95 pritekel finale, kjer je s časom 8.74 zasedel 5. me-
sto. Neja Hadžiselimović se je pomerila v teku na 300 
m med mlajšimi deklicami in s časom 53,13s dosegla 

5. mesto. Aljaž Hameršak je svojo hitrost preizkusil 
v teku na 60 m med starejšimi dečki in z rezultatom 
8,29 pristal na 22. mestu. Tilen Marin je sunil kroglo 
7,52 m in končal na 25. mestu med starejšimi dečki. 
Žana Žabčič pa je na 60 m tekla med starejšimi de-
klicami in z rezultatom 9,21 zaključila na 12. mestu. 
Vsem tekmovalcem čestitam.

Kristjan Risek drugi

Na 30. Mariničevem memorialu, ki je bil 20. 5. 
2017 v Velenju, je v kategoriji mlajši letniki discipli-
na 50 m prsno dečki tekmoval tudi Kristjan Risek. Z 
rezultatom 42,05 si je priplaval odlično drugo mesto. 
Čestitamo.

Nogomet na travi

V četrtek, 25. 5. 2017, smo se še zadnjič srečali na 
medobčinskem tekmovanju. Učenci, ki so tekmovali 
v nogometu na travi, so prvo (proti Jurovskemu Dolu, 
zadeli: Bračko, Goznik in Horvat, R: 3 : 0) in drugo 
(proti Sv. Trojici, zadela: Goznik 2, Horvat, R: 3 : 0) 
tekmo prepričljivo zmagali. Za končno zmago so se 
pomerili s Sv. Ano, ki jim pa je žal že v prvih minu-
tah zadala edini, a odločilni gol. Tako so naši fantje 
pristali na drugem mestu. Igrali so: Alen Ruis, Marko 
Bračko, Žan Rebernik, Aljaž Goznik, Jan Fras, Artan 
Džemilji, Nik Kostanjevec in Luka Horvat. Čestitam.

Državno prvenstvo Plesnega
šolskega festivala

Na državno pr-
venstvo Plesnega 
šolskega festivala, ki 
je bilo v četrtek, 1. 
6. 2017, se je izmed 
cca. 500 posame-
znic/kov, ki so tek-
movali na sedmih 

področnih tekmovanjih, s 1. mestom uvrstila tudi Iva 
Šuman. Tako se je v treh plesih (hip hop, pop, latino) 
pomerila z 126 najboljšimi iz cele Slovenije. V hudi 
konkurenci je po petih krogih priplesala vse do finala, 
kjer je zasedla odlično 4. mesto. Pa vendar smo bili 
nekoliko razočarani, saj smo jo že vsi videli z medaljo 
okrog vratu. Eva Kurnik in Nik Rojko pa sta svoje ple-
sno znanje pokazala pri sambi, čačaju in rock'n'rollu. 
Izmed 42 plesnih parov sta za las zgrešila polfinale in 
tako tekmovanje zaključila na 13. mestu. Na ravni dr-
žave je tekmovalo cca. 130 parov. Vsem trem iskreno 
čestitam!

Petra Cvikl Marušič

Fotografiranje z Urško Žolnir
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Vesele počitnice

Juhu, počitnice so tu,
gremo na morje
na Hrvaško
v Pakoštane.

V morju že ribe plavajo,
tam nam bo lepo,
prelepo.

Juhu, gremo v mesto
na sladoled,
ata pa na
nogomet.

Maja Daks, 2. a

Morske počitnice

Že gremo na morje,
tja, kjer nam je lepo,
želimo si srečne počitnice,
tako kot je vedno bilo.
Vozimo se celi dan in celo noč,
zvečer mama reče lahko noč,
a nama z bratom ni do spanja,
raje bi gledala zvezde.

No, končno smo prispeli,
nato pa plavat odhiteli,
za počivat časa ni bilo,
ker se kopat je lepo.

Zala Družovič, 2. a

Na morju

Že diši po morju,
ribe plavajo,
voda je še ledena,
tam nam bo lepo.

Ladje po vodi drvijo,
školjke na kamnih ležijo,
obala je peščena,
tam jaz ležal bom.

Na morju se mrači,
gremo v hotel vsi,
takoj na večerjo,
potem pa v posteljo.

Aljaž Fras, 2. a

Kdo je miški sešil trebušček in kaj 
vse je morala za to narediti?

Nekega dne je šla miška na sprehod. Videla je 
bolnišnico. Miška je šla pod lesko in si porezala tre-
bušček. Šla je v bolnišnico. Imela je premalo denar-
ja, zato si je poiskala službo. Vsak dan je dobila 100 
evrov. Za trebušček je potrebovala dvesto evrov. Ker 
je imela denarja dovolj, je odšla v bolnišnico. Zašili 
so ji trebušček. Odšla je domov. Ker je bila že tema, je 
vzela iz nahrbtnika svetilko. Ko je prišla domov, se je 
odpravila spat.

Vito Egghart, 2. b

Miška je plezala po drevesu. Pri plezanju je padla 
in si raztrgala trebušček. Odšla je do čevljarja, da ji 
zašije trebušček. Čevljar je rekel: »Daj mi iglice.« Mi-
ška je šla do ježa in je rekla: »Daj mi iglice.« Za pla-
čilo je zahteval jabolka. Miška je šla do jablane, ta pa 
je zahtevala čebelico, da ji opraši cvetove. Čebelica je 
zahtevala nazaj svoj med, katerega ji je pojedel med-
ved. Ko je miška dobila vse potrebno, ji je čevljar zašil 
trebušček. Miška je lahko ponovno vesela plezala po 
drevesu in si spet pretrgala trebušček. 

Nino Knezar, 2. b

Rok Belčić, 4. a Gašper Urbanc, 4. a
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9. a se poslavlja
 

Naše skupno potovanje se je začelo leta 2008, ko 
smo kot prvošolčki prvič prestopili prag OŠ Voličina. 
Na začetku smo bili sramežljivi. Na pomoč so nam 
priskočili naši varuhi, ki smo si jih izbrali sami in s 
tem vstopili v šolsko skupnost. V zahvalo pa smo jim 
podarili darilce, da bomo v prihodnosti ostali v njiho-
vem spominu.

 

S pridnim zbiranjem embalaže smo v 1. razredu 
osvojili tudi izlet v Gardaland, na katerem smo se zelo 
zabavali. 

 

2. razred smo preživeli v Jožefovem domu. Nasle-
dnje leto smo veseli in polni pričakovanj odšli v našo 
prvo šolo v naravi, ki smo jo preživeli v Termah Ptuj. 
Celih pet dni pa nam je družbo ponovno delala Kata-
rina, naša nova sošolka Nika in novi sošolec Tilen.

 
Ob koncu tretjega razreda smo se malo žalostni 

poslovili od naše prve razredničarke Regine Dobaja 
in tako z začetkom četrtega razreda dobili novo ra-
zredničarko Petro Munda, s katero smo naredili kole-
sarski izpit ter na začetku petega razreda odšli v šolo v 
naravi. Pet dni smo skupaj preživeli v CŠOD Planinka 
ter se vsak dan s smučmi spuščali po pohorskih str-
minah. 

 

Naslednje leto se nam je pridružil Artan, kot ra-
zrednik pa je vlogo prevzel učitelj Brane Lazič, ampak 
ne za dolgo, saj je ob koncu leta zamenjal vlogo in po-
stal oče. Tako je v sedmem razredu postala naša nova 
razredničarka Mateja Karneža. Z njo smo preživeli še 
eno šolo v naravi, tokrat v CŠOD Peca. V tem letu pa 
se nam je pridružil tudi Leon.

 

Kljub temu da smo ji povzročali veliko preglavic, 
smo se skupaj imeli zelo lepo. Devet let nam je minilo 
zelo hitro. Hvala vsem, da ste prenašali naše muhe.

Vaš 9. a
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9. b se poslavlja

1. septembra 2008 smo prvič vstopili v OŠ Voliči-
na. Zelo smo se veselili spoznavanja novih prijateljev 
in novega znanja, čeprav se je ta želje čez leta izgubila. 
Ogledali smo si šolo in predstavo, pojedli smo torto in 
spoznali našo razredničarko Alenko Cvetko, kasneje 
poročeno Kukovec.

 

Drugi razred smo zaradi prenove šole preživeli v 
Jožefovem domu. Do tretjega razreda smo se naučili 
brati, pisati in računati. V tretjem razredu smo z uči-
teljico Katjo Potočnik obiskali Terme Ptuj, kjer smo 
v majhnih bungalovih tudi prespali pet dni z novim 
sošolcem Nikom K.

Ko smo bili stari devet let, nas je ponovno učila 
Alenka Kukovec. Prišla sta tudi Teja in Aljaž. Ob kon-
cu leta smo se s težkim srcem poslovili od nje.

V petem razredu smo s pomočjo učiteljice Mojce, 
ki nas je spodbujala in podpirala, vsi uspešno opra-
vili kolesarski izpit. Odšli smo tudi ponovno v šolo v 
naravi, in sicer na Areh s spremstvom učiteljice Tonje 
Lorbek.

Od šestega razreda naprej je bil naš razrednik uči-
telj Davorin Žižek, katerega smo mučili do zadnjih 
dni. Naš razred pa je tudi v tem času dobil novega so-
šolca, Nika B.

Z učiteljem Davorinom smo obiskali Bled, Veliko 
planino, Peco ... 

V devetem razredu smo pokazali vse svoje znanje 
iz preteklih let v NPZ-jih. Celo leto smo se tudi pri-
pravljali na valeto in se vpisali na želene srednje šole. 
Teh devet let je hitro minilo in spominjali se jih bomo 
za vedno z lepimi spomini.

Vaš 9. b
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Skupina Zvezdice

Pri nas velja, da nobeno vreme 
ni slabo vreme. Sprehod v dežju 
je prav zabaven.

Na igrišču se veliko razgibava-
mo ...

Tudi mi skrbimo za čisto okolje 
in razvrščamo odpadke. Iz od-
padne embalaže smo si izdelali 
zabavne eko zmajčke.

Obiskali smo Damjana na nje-
govi kmetiji, kjer smo se najbolj 
razveselili osličkovega mladička.

V okviru projekta Gibalček smo 
za usvojene gibalne dejavnosti 
dobili medalje.

... in zabavamo.

Naš najljubši kotiček na igrišču 
je peskovnik.

Postavili smo indijanski šotor, 
se spremenili v indijance in 
priklicali sonce za prihajajoče 
počitniške dni.

Knjižničarka Aleksandra iz 
Knjižnice Lenart nas skozi celo 
leto razveseljuje z izvirnimi pra-
vljicami, tokrat nas je povabila 
v svet pravljic kar v Bibliobusu 
(potujoči knjižnici).



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

Ana Valenta, 9. a Katarina Leš, 9. a Tina Pliberšek, 9. 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

PRAVO ZAVAROVANJE

VAŠE KMETIJE

AGRO ZAVAROVALNA AGENCIJA, d.o.o.
Titova cesta 63
2000 Maribor

TEL. ŠT.: 031 / 393 - 668
E-MAIL: info@aza.si


