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(nadaljevanje z naslovnice)
V času obstoja šole so se menjavali politični, go-

spodarski, družbeni sistemi, države, bile so vojne. 
Šola je obstala, ne le stavba, ali šola kot del državnega 
in družbenega sistema, ampak kot temelj življenja v 
kraju, ki mu zagotavlja prihodnost in razvoj.

Standardi, ki jih dosega in si jih postavlja OŠ Voli-
čina so visoki, kar se odraža tudi v delu in učnih uspe-
hih učencev.

Učenci posegajo po priznanjih iz različnih pred-
metnih področjih, redno se uvrščajo na regijska, pa 
tudi državna srečanja na področju plesa, dramske 
igre, športa, posebej nogometa. Izbrani so bili za naj 
športno šolo Slovenskih goric.

Zagotovo so zanesljiv pokazatelj znanja učencev 
in s tem strokovnega in prizadevnega dela učiteljev 
rezultati pri nacionalnem preverjanju znanju. V za-
dnjih desetih letih so učenci 9. razreda v povprečju 
pri vseh predmetih, dosegli boljše rezultate kot njiho-
vi vrstniki na nivoju Slovenije.

Šola je že več let vključena v različne nacionalne 
projekte, kot so Mreže učečih se šol, Od kakovosti k 
odličnosti, nazadnje še v projekt Formativno spre-
mljanje, v okviru katerega je ena izmed razvojnih šol, 
ki pripravlja hospitacijske nastope za vse sodelujoče 
šole v projektu. Vrtec in šola Voličina sta bila izbrana 
za sodelovanje v projektu NA-MA POTI v obdobju 
2017–2022 kot implementacijski vzgojno-izobraže-
valni zavod na področju naravoslovja in matematične 
pismenosti s poudarkom na spodbujanju kritičnega 
mišljenja in reševanja problemov.

Šola je bila več let študijsko središče Zavoda re-
publike Slovenije za šolstvo, enote Maribor za I. in II. 
vzgojno-izobraževalno obdobje, oddelek podaljšane-
ga bivanja, fiziko in šport.

Šola je odprta za nove ideje in pobude. Dobro so-
deluje s starši, krajem, društvi, občino in drugimi or-
ganizacijami, za javnost pripravljajo številne kvalite-
tne in zanimive kulturne prireditve. Učencem nudijo 
kvalitetno in pestro ponudbo interesnih dejavnosti.

Omeniti velja bogato založniško dejavnost, saj so 
izdali že 4 knjige, pripravljajo peto in tako pomem-
bno prispevajo k dokumentiranju zgodovine Voličine, 
šole, društev, krajevnega utripa v preteklosti in seda-
njosti. Od leta 1999 izdajajo šolsko glasilo Šolarček.

Zagotovo so posebnost šole v Voličini tudi rože, ki 
vsako leto krasijo zgradbo iz leta 1902.

Osnovna Voličina ni le učilna zidana, ki posreduje 
znanje, ampak vzgaja otroke v samostojne, kritično 
misleče, srčne in ustvarjalne ljudi. Spodbuja talente, 
odpira in širi obzorja ter pomaga tistim, ki so pomoči 
potrebni.

Krajevne skupnosti Voličina in Občine Lenart 
si brez Osnovne šole Voličina ni mogoče zamisliti. 
Zato si ustanova in ljudje v njej za številne pomemb-
ne dogodke, doprinose v preteklosti in sedanjosti, za 
izobraževanje in vzgojo številnih generacij, prispe-
vek k družbenemu in kulturnemu napredku kraja ob 

260-letnici delovanja zasluži Zlati lenarški grb.«
Ravnatelj

Minister za kulturo RS, g. Anton 
Peršak, v Voličini

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic in ob 55-le-
tnici delovanja Knjižnice Lenart je minister za kulturo 
Republike Slovenije, g. Anton Peršak, v petek, 17. no-
vembra 2017, obiskal in si ogledal knjižnico Osnovne 
šole Voličina in Krajevno knjižnico Voličina, ki se na-
hajata v skupnih prostorih. Krajevna knjižnica Voliči-
na deluje pod okriljem Knjižnice Lenart.

Ravnatelj

Ogled lutkovne predstave

Zjutraj smo šli na malico. Potem smo odšli v gar-
derobo in se oblekli. Na postaji nas je že čakal avto-
bus. Vožnja do Maribora je bila zanimiva. Ko smo 
prispeli v Maribor, smo šli peš do lutkovnega gleda-
lišča. Šli smo do reke Drave in si ogledali labode. V 
gledališču smo slekli bunde in se posedli na sedeže 
v mali dvorani. Ogledali smo si lutkovno predstavo 
Bela kamela, ki je govorila o kameli, ki je mama po 
rojstvu ni marala, ker je bila drugačna od drugih. Bilo 
je zelo zanimivo. Ko je bilo predstave konec, smo se z 
avtobusom odpeljali nazaj v šolo. Šli smo na kosilo in 
v razred. Tam smo se pogovarjali o predstavi. Ta dan 
je bil zelo zanimiv.

Lucija Sivec, 2. a

Na zmenku v Kulturnem domu 
Selce

V soboto, 25. novembra, so se domačemu občin-
stvu v Kulturnem domu Selce prvič predstavili člani 
mladinske dramske skupine KTD Selce. Do zadnjega 
kotička polno dvorano so navdušili z izvedbo glasbe-
ne komedije Zmenek, avtorja Vinka Möderndorferja. 
Mlada režiserka, Karin Petko, je spisala odlično pri-
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redbo in skupaj z izvrstnimi igralci presegla naša, že 
tako velika pričakovanja. Na odru smo poleg odlične 
igralke Tjaše Korenjak, videli še deset bivših učencev 
naše šole. V svojih vlogah so blesteli: Dominik Petko, 
Tina Perko, Tadej Kurnik, Manuela Brunčič, Saška 
Kurnik in Katarina Leš. Za tehnično podporo je po-
skrbel Domen Leš. Veseli in nadvse ponosni smo, da 
je predstava sovpadala s praznovanjem 260-obletnice 
šolstva v Voličini. Za učitelje namreč ni lepšega po-
klona kot opazovati učence, kako odraščajo, žanjejo 
uspehe in pogumno stopajo v življenje. Naj predstava 
živi in raste po odrih širom Slovenije. 

Petra Munda

Niagarski slapovi

To poletje bo ostalo zame nepozabljeno. Skupaj s 
svojimi starši in bratcem sem potoval v Kanado. Tam 
sem videl veliko zanimivega. Najlepši so bili Niagarski 
slapovi. Prvi del slapov je v Ameriki, drugi del pa v 
Kanadi. Niagarski slapovi so drugi največji na svetu. 
Želim si, da bi še lahko kdaj potoval v Kanado.

Lukas Rojko, 2. a

Na rojstnem dnevu

V soboto zjutraj ob devetih smo se odpeljali v 
Velenje. Z Mio in njenimi prijatelji, smo se dobili pri 
muzeju premogovništva. Šli smo v čakalnico. Čakali 
smo vodiča. Ko je prišel, smo se oblekli v rudarska 
oblačila in smo si na glave nataknili čelade. Dobili smo 
rudarsko malico. Potem smo se z dvigalom spustili v 
rudnik. Ko smo prišli v rudnik, nam je vodič povedal 
pravila. Najprej smo si ogledali film o rudarjenju. Ko 
je bilo filma konec, smo si ogledali kip svete Barbare. 
Sveta Barbara je zavetnica rudarjev in jih je čuvala pri 
delu. Hodili smo po jašku in spoznali delo rudarjev. 
Potem smo se usedli na klopce in smo si privoščili 
malico. Za malico smo jedli hot dog in pili sok. Čez 
nekaj časa smo si šli ogledat rudarske pripomočke za 
kopanje premoga. Nato smo se peljali z vlakom. Na 
koncu smo se posladkali s torto od Mie. Z dvigalom 
smo se vrnili nazaj. Mia nas je povabila na kostanjev 
piknik. Imel sem se zelo lepo.

Filip Ferk, 3. a

V Čatežu

Med počitnicami smo odšli v Čatež za tri dni. Ko 
smo prispeli, smo odšli na recepcijo, kjer smo dobi-
li karte za kopanje. Oblekli smo kopalke in se odšli 
kopat. Voda je bila prijetno topla. Moja sestrica Neža 
se je učila plavati brez rokavčkov. Skupaj sva se vozila 
tudi po toboganu. Bilo je pet toboganov − rumen, bel, 
zelen, moder in oranžen. Jaz sem se peljal po rume-
nem, oranžnem in modrem. Večkrat sva z Nežo odšla 
na gusarsko ladjo. Tam je bila plitka voda. Zvečer smo 
se odpravili po kovčke in se vselili v sobo. Ob šestih 
zvečer je bila večerja. Jedel sem piščanca in riž. Po 
večerji smo se šli ponovno kopat. Takrat ni bilo več 
toliko ljudi kot prej. Ob devetih smo morali iz baze-
na. Tako je potekal tudi drugi dan. Tretji dan smo že 
zjutraj spakirali kovčke. Odnesli smo jih v avto in se 
odpravili še za nekaj časa kopat. 

Po poti domov sem zaspal. Mama je kupila ham-
burgerje, ki smo jih doma pojedli. Imel sem se lepo.

Aljaž Fras, 3. a

V kinu

S prijateljico Lavro sva šli v kino. Peljala naju je 
njena mama. Šli smo v kino, ki je v Mariboru. Vozile 
smo se pol ure. Ko smo prispele do kina, sva si kupili 
vstopnico. Kupili sva si tudi pijačo in kokice. Odpra-
vili sva se proti dvorani. Bili sva edini, ki sva vstopili. 
Gledali sva film Jaz, baraba 3. Med filmom sva se zelo 
smejali. Ko se je film končal, naju je že čakala njena 
mama. Film je bil zelo lep.

Zala Družovič, 3. a
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Zeliščarski krožek

V četrtek zjutraj sem šel v šolo. Prvo uro smo pi-
sali matematični test. Po kosilu smo imeli zeliščarski 
krožek. V šoli smo si skuhali šipkov čaj. Šli smo do 
grma, ki ga poimenujemo šipek. Ogledali smo si ga. 
Po ogledu smo šli nahranit divje prašičke. Potem smo 
šli nazaj v šolo. 

Ian Škamlec, 2. a

V četrtek smo imeli zeliščarski krožek. V šoli smo 
pili zeliščni čaj. Bil je zelo dober. Spoznavali smo ši-
pek, zato smo se odpravili do šipka. Sijalo je sonce in 
pihal je veter. Zelo dolgo smo hodili. Z nami so bile tri 
učiteljice. Morali smo jih ubogati. Spoznali smo, da je 
plod šipka rdeč in da ima veliko C-vitamina. Bilo ga 
je veliko, zato smo ga nabrali. Videli smo tudi divje 
prašiče. Imeli smo se lepo.

Iris Kramberger, 2. a

Noč čarovnic

Noč čarovnic praznujemo 31. oktobra. Ljudje se 
zvečer oblečejo v čarovniška oblačila in pošasti. Od-
pravijo se na čarovniška rajanja. Tam čarovnice pleše-
jo, pošasti pa strašijo ljudi. Na ta dan izrezujemo buče. 
V buče postavimo sveče. Bučo s prižgano svečo v temi 
postavimo pred vrata ali na okensko polico. Z očkom 
sva odšla na njivo po bučo. Domov sva pripeljala bučo 
velikanko. Jaz sem risal in malo pomagal očku pri iz-
rezovanju. Buči sva izrezala oči, nos in velika usta. 
Semena smo dali sušit. V bučo smo dali goreči sveči. 
Očka je pripeljal samokolnico. Na njo smo dali bučo 
in odpeljali smo jo na mizo. Zvečer so prišli bratranci 
in se prestrašili buče.

Jan Čuček, 3. a

Bil sem Pikin prijatelj

S Piko Nogavičko sva bila nerazdružljiva prijatelja. 
Poklicala me je in že sem tekel k njej. Počela sva razne 

vragolije. Plezala sva po drevju, se lovila, igrala z žogo 
in slepe miši. Žoga mi je ušla in sem jo hotel ujeti, da 
se nebi skotalila v vodo. A namesto žoge sem jaz padel 
v vodo. Pika Nogavička mi je hitro podala dolgo pali-
co, da sem se je oprijel in mi je tako pomagala iz vode. 
Ves moker sem splezal na breg ob potoku. Premočen 
sem spoznal, da sva s Piko Nogavičko prava prijatelja, 
ker prijatelji si v nesreči drug drugemu pomagajo. S 
Piko Nogavičko sva se še naprej družila in počela ra-
zne vragolije.

Ray Mulec, 4. b

Če si pameten

Nekoč pred davnimi časi je živel deček po imenu 
Jan. Skoraj nikoli ni znal lepo napisati zgodbic, niti 
prav izračunati računov. To pa zato, ker se mu ni dalo 
učiti in brati knjig. Raje se je cele dneve samo igral z 
igračami. Mama je bila nanj hudo jezna. Nekega dne 
so morali za domačo nalogo napisati zgodbico. Toda 
Janu se spet ni dalo pisati domače naloge. Razmišljal 
je, kako bi najlažje naredil nalogo. Domislil si je, da si 
bo čez noč na nos dal črnilo, gor pa zvezek, ker si je 
mislil, da mu bo pisal nos. Naslednji dan je imel zve-
zek cel popacan in domače naloge spet ni bilo. Učite-
ljica mu je za kazen dala izračunati celo stran računov. 
Drugi otroci pa so se lahko igrali. Ker pa mu spet ni 
šlo, mu je na pomoč priskočil sošolec Alen. Ponudil 
mu je pomoč tudi doma. Učila sta se dan in noč. Na-
slednji dan je bil Jan utrujen in vesel, da je imel doma-
čo nalogo. Vesela je bila tudi učiteljica. Jan se je pričel 
učiti, brati in redno delati domače naloge. Sedaj je 
znal računati brez napak in lepo pisati zgodbice. Tako 
je postal najbolj pameten učenec v razredu. 

Maj Šiler, 4. b

LITERARNE STRANI

Aljaž Sužnik, 5. a

Vito Egghart, 3. b
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Neja Lašič, Tinkara Štruc in Lana Hubernik, 6. b



stran 7

30. november 2017INTERVJU

Je naporno cel dan delati za računalnikom?
Načrtovanje, organizacija, optimizacija in upra-

vljanje z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 
(IKT) ter vsakodnevni problemi in izzivi povezani z 
njo zahtevajo precejšnje miselne napore. V fizičnem 
smislu pa je pri delu za računalnikom obremenjena 
predvsem hrbtenica.

Na katerih šolah delate?
Od šolskega leta 2003/04 delam na OŠ 

Voličina, od 2005/06 na OŠ Jožeta Huda-
lesa Jurovski Dol in od letošnjega šol-
skega leta še na OŠ Benedikt. 

Koliko let in na katero šolo ste 
hodili?

Po snovni šoli sem obiskoval 
srednjo elektrotehniško šolo – smer 
elektronika v Celju (danes je to Sre-
dnja šola za kemijo, elektrotehniko 
in računalništvo v okviru Šolskega 
centra Celje). Nadaljeval sem z univerzi-
tetnim študijem na Fakulteti za elektroteh-
niko, računalništvo in informatiko v Mariboru 
(FERI) – smer elektrotehnika/elektronika. Študij je 
trajal 9 semestrov (4,5 leta). Kasneje sem si pridobil še 
pedagoško-andragoško izobrazbo z enoletnim izobra-
ževanjem na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Opravil 
sem tudi enoletni študijski program izpopolnjevanja 
iz računalništva in informatike na Fakulteti za mate-
matiko in fiziko v Ljubljani.

Na kateri šoli se najbolje počutite?
Na vseh šolah sem lepo sprejet med zaposlenimi 

in učenci. Moje delo je tesno povezano z IKT, ki je 
na naši šoli na zavidljivem nivoju, prav tako podpora 
vodstva pri opremljanju in uvajanju sprememb. Za-
radi vsega skupaj se najbolje počutim na OŠ Voličina.

Ali ste že kot otrok želeli postati računalnikar 
oz. delavec za računalnikom?

V petem razredu osnovne šole sem imel možnost 
obiskovanja računalniškega krožka. Sredi osemde-
setih let prejšnjega stoletja je bila to priložnost, ki je 
nisem smel zamuditi. Spoznaval sem se s svetom ra-
čunalništva in začutil, da bi se lahko ukvarjal s tem 
tudi poklicno.

Ali ste zadovoljni z delom na šoli?
Za uresničevanje mojih idej in vizije razvoja upo-

rabe IKT na šoli bi si želel več časa. Na šoli sem samo 
dva dni v tednu in v tem času poleg nekaj ur pouče-
vanja ni možno postoriti vseh nujnih opravil, kaj šele, 
če kdo nujno potrebuje mojo pomoč oz. se oprema 
pokvari. Za skopo odmerjen čas, ki ga imam na voljo, 
ni kriva šola ampak sistemizacija mojega delovnega 
mesta.

Kako je na drugih šolah?
Na vseh šolah se ukvarjam s podobnimi zadevami 

in problemi. Na OŠ Benedikt mi je letos najtežje, ker 
je še ne poznam dobro. Učencev na šoli je malo več 
kot pri nas, zato je tudi več učiteljev in računalniške 
opreme – posledično to pomeni tudi več dela zame.

Ko ste v službi celi dan za računalnikom, kaj de-
late, ko pridete domov?

Nemalokrat postorim še kaj za službo, v kolikor pa 
mi čas dopušča, najraje sedem na kolo. Po Sloveniji 

in Avstriji letno prevozim med 2000 in 3000 
km. Uživam v sprehodih. Zelo rad poslu-

šam glasbo z opremo za kvalitetno re-
produkcijo (hifi). Računalnik precej 
uporabljam tudi v prostem času, a ne 
za igre. Ja, pa rad sestavljam sesta-
vljanke z nekaj tisoč koščki.

Na kateri šoli, kjer delate, so 
učenci najbolj zainteresirani za ra-

čunalništvo?
Na OŠ Benedikt ne poučujem, za 

drugi dve šoli pa lahko rečem, da ni bi-
stvenih razlik. Odvisno je od učitelja in nje-

gove zmožnosti približevanja predmeta učen-
cem.

Je naporno delati na treh šolah hkrati? Kako si 
razdelite delo?

Delo na treh šolah (skupaj 160 zaposlenih, 670 
otrok in 250 računalnikov) je naporno in zahteva 
organiziranega človeka, zato si veliko zapisujem – se-
veda na računalnik. Kot zanimivost naj omenim, da 
ima »Wordova« beležka za eno šolo že 290 strani. Po-
membna je komunikacija v živo in po e-pošti. Delo 
načrtujem glede na stopnjo nujnosti. 

Vam je kaj posebej všeč v službi?
Ker je delo zelo razgibano in raznoliko, nikoli ne 

gledam na uro, kdaj se bo zaključil delovni dan. Ustre-
za mi tudi kombinacija dela z ljudmi in računalniško 
opremo.

Ste raje doma ali v službi?
Ne glede na to, da v službi preživim ogromno časa 

in delo opravljam z veseljem, se rad vračam domov.
Je za vas to delo naporno?
Ja, je naporno, a hkrati mi daje tudi veliko zado-

voljstva. Ko ti nekdanji učenec pove, da sem ga nav-
dušil za poklic v računalništvu in informatiki in je v 
njem uspešen, je to največ, kar lahko da učitelj učen-
cu.

Bi službo zamenjali za katero drugo, ali pa ste 
veseli, da imate takšno službo?

Ko sem se odločal za študij, sem razmišljal tudi o 
arhitekturi, oblikovanju in športu. Danes pa službe ne 
bi menjal. Tudi, če bi opravljal kakšno drugo službo, 
bi kot orodje uporabljal računalnik.

Učenke 7. a razreda

Dani Sajtl, računalnikar,
organizator informacijskih dejavnosti in učitelj
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STRAN V TUJEM JEZIKU

My name is Samo. My surname is Hercog. I'm ei-
ght years old. I'm from Slovenia. I'm tall. I'm slim. I've 
got blond hair. I've got blue eyes. I want to be a cook.

My name is Saška. My surname is Gavez. I'm ei-
ght years old. I'm from Slovenia. I'm short. I'm slim. 
I've got brown hair. I've got brown eyes. I want to be 
a teacher.

Tretješolci se predstavijo.

MY NAME IS LARA. I'M WONDERFUL. (Lara Šinjur)
MY NAME IS AVRELIJA. I'M GOOD. (Avrelija Sužnik)
MY NAME IS TILEN. I'M WONDERFUL. (Tilen Poštrak)
MY NAME IS GAJA. I'M WONDERFUL. (Gaja Rojs)
MY NAME IS IVA. I'M WONDERFUL. (Iva Cerovšek)
MY NAME IS TJAŠA. I'M GOOD. (Tjaša Rojs)
MY NAME IS URBAN. I'M ANGRY. (Urban Družovič)
MY NAME IS TIMOTEJ. I'M GOOD. (Timotej Kmetič)
MY NAME IS LIJA. I' GOOD. (Lija Kramberger)
MY NAME IS ŽIGA. I'M HUNGRY. (Žiga Godec)
MY NAME IS LAN. I'M TIRED. (Lan Pintar)

MY NAME IS NEJC. I'M HUNGRY. (Nejc Kunstič)
MY NAME IS JURE. I'M ANGRY. (Jure Kapun)
MY NAME IS NAJA. I'M WONDERFUL. (Naja Kurnik)
MY NAME IS ELA. I'M WONDERFUL. (Ela Zaveršnik Trojner)
MY NAME IS ELA. I'M HUNGRY. (Ela Lešnik)
MY NAME IS LAN. I'M GOOD. (Lan Pintar)
MY NAME IS JAKOB. I'M WONDERFUL. (Jakob Murko)
MY NAME IS DAVID. I'M SLEEPY. (David Lorenčič)
MY NAME IS ANŽE. I'M GOOD. (Anže Muhič)
MY NAME IS ELA KLARA. I'M WONDERFUL. (Ela Klara Črešnar)
MY NAME IS TAJA. I'M WONDERFUL. (Taja Fistrovič)

Prvošolci se nam predstavijo po angleško.
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9. a se predstavi

Naš razred šteje 15 učencev in vsak izmed nas je 
poseben. Nekateri so športniki, nekateri umetniki. 

Zelo radi se zabavamo in smejimo. Smo velika 
družina, ki nas povezuje samo en cilj. Ta je, da vsi 
uspešno zaključimo deveti razred in se podamo za 
novimi cilji v življenju. 9. a smo razred, ki se ne rad 
uči, to pa se pozna tudi pri naših ocenah. Za motiva-
cijo si zmeraj odštevamo dneve in tedne do naslednjih 
počitnic, tudi ko se te komaj končajo. Med seboj smo 
zelo povezani in nimamo razrednih dram. 

Kot smo že navedli, je vsak od nas poseben, zato se 
bomo predstavili po vrsti:

Jan rad igra CSGO. ✴
Ajla Ana uživa v angleščini. ✴
Tajda rada kolesari, posluša raggie in obožuje  ✴
mačke.
Rene trenira judo. ✴
Črt rad igra CSGO. ✴
Blaž je prijazen, vesten in radodaren. ✴
Eva pravi, da je za njo oder drugi dom. ✴
Nino rad kolesari. ✴
Doroteja obožuje knjige. ✴
Miha rad riše in igra računalniške igre. ✴
Luka je zelo ustvarjalen. ✴
Alja rada pleše. ✴
Joshua Noa pravi, da ne mara šole. ✴
Ines izredno rada riše. ✴
Alen igra harmoniko. ✴

9. b se predstavi

9. b razred je v Osnovno šolo Voličina prvič vsto-
pil leta 2009. Takrat je bilo v razredu 15 učencev. Do 
devetega razreda so se iz šole izpisali trije. Dva učen-
ca sta se iz b-oddelka prepisala v a, ena učenka pa iz 

a-oddelka v b, eden izmed učencev pa se je v šestem 
razredu iz druge šole prepisal k nam na našo šolo.

Aljaž Hameršak prosti čas najraje zapravi pred  ✴
računalnikom ali pa igra nogomet.
Sergeja Hameršak rada hodi v šolo, rada poma- ✴
ga, njen najljubši predmet v šoli pa je šport.
Tadej Hegedič rad igra nogomet, prosti čas pa  ✴
preživi tudi z igranjem iger na računalniku.
Luka Horvat trenira nogomet, v šoli ima rad  ✴
fiziko.
Kaja Hubernik igra klavir. V prostem času se  ✴
rada igra s psi.
Nik Mesarec trenira karate, rad pa se ukvarja  ✴
tudi z drugimi športi.
Hana Pivljakovič je plesalka. ✴
Nik Rojko je športnik, trenira kolesarjenje. ✴
Jaka Spevan v prostem času igra računalniške  ✴
igre.
Iva Šuman rada bere, riše in slika, trenira hip  ✴
hop. 
Saša Tkalec v prostem času rada bere in poslu- ✴
ša glasbo. Zanima se za biologijo.
Jan Urbanc ima rad odbojko, trenira pa kole- ✴
sarjenje.
Žana Žabčič je balerina. Igra klavir, ko ji je  ✴
dolgčas pa rada gleda filme.

V šoli bi spremenili to, da bi lahko med dežur-
stvom uporabljali telefon. Prav tako bi šolo v naravi 
in druge športne ter tehnične dneve radi imeli pogo-
steje. 

Na šoli nam je všeč dobro založena knjižnica. Všeč 
nam je, da se vsak dan srečamo s prijatelji. Na šoli nam 
je včasih všeč tudi hrana.

Slogan: Nismo prvi, nismo zadnji, smo pa nepo-
zabni.

Nik Rojko in Eva Kurnik, 9. r.Rene Hercog, 9. a
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»Vrabčki« na Lumpi teku v Ljubljani

Otroci skupine Vrabčki z vzgojiteljicama

»Gibanje po različnih podlagah, na primer v goz-
du, kjer so korenine, strmina gor, strmina dol, nam 
v bistvu na najrazličnejše načine krepi tudi stopala.« 
Močnejše kot je naše stopalo, boljši so učinki ne samo 
na stopalo in gleženj, ampak tudi na kolke, koleno in 
hrbtenico.

Tekli smo z otroki in njihovimi starimi starši po 
razgibanem terenu. Ta teren nas je živahno razgibal 
od zunaj in od znotraj. »Tudi stari starši so ugotovili, 
da še lahko tečejo,« je dejal Urban Praprotnik, tekaški 
trener, ki nas je obiskal v vrtcu. Z nami je izvedel te-
kaško urico, kot pripravo za Lumpi tek v Ljubljani. Za 
Lumpi tek je bilo izbranih pet »naj vrtcev« v Sloveniji 
in med njimi smo bili tudi mi. Ker se zavedamo, da 
gibanje prispeva k zdravju in razvoju otrok, smo bili 
povabila zelo veseli. Otrokom dnevno omogočamo, 
da preko igre pridobivajo razne gibalne izkušnje, saj 
jih to veseli in osrečuje, poleg tega pa pozitivno vpli-
vamo na njihov individualni razvoj.

28. oktobra smo se udeležili Lumpi teka v Ljublja-
ni, ki ga je organizirala in v celoti sponzorirala Druž-
ba Mercator. Za otroke, starše in vzgojiteljice je bilo 
to nepozabno doživetje. Zgodaj zjutraj nas je avtobus 
izpred vrtca odpeljal v Ljubljano, kjer nas je na postaji 
pričakala hostesa in nas odpeljala v Maxi center, kjer 

smo imeli zajtrk, dobili smo rdeče Lumpi majčke in 
darila z Lumpi izdelki. Gospa Majda nam je dala na-
vodila za potek celotnega dogajanja. 

Z Urbanom smo se odpravili na start Lumpi teka 
za kategorijo »naj vrtci«. Otroci, starši in vzgojiteljice 
vseh petih vrtcev smo uspešno pritekli na cilj. Zmago-
valci smo bili vsi, ki smo pretekli določeno razdaljo in 
kot pravi športniki prejeli medalje in diplome.

Po teku je sledila zabava na ploščadi Trga revo-
lucije. Otroci vseh vrtcev so se na odru predstavili s 
plesno točko. 

Prijazni organizatorji so nas povabili na okusno 
kosilo v Restavracijo 2000. Polni energije smo se od-
pravili nazaj na ploščad pred Cankarjevim domom, 
kjer sta za veselo razpoloženje skrbela Nipke in Trkaj.

Vsega lepega je enkrat konec. V popoldanskih 
urah smo se odpravili z našo zvesto hosteso na avto-
busno postajo. Veselega razpoloženja ni zmanjkalo 
niti na avtobusu, saj se je slišala tudi vesela pesem. 
Med potjo ni bil nihče zaspan, kar je dokaz, da nas 
gibanje poživi.

Vse pohvale organizatorjem, ki so poskrbeli za 
varnost in za vse, kar na takšnih aktivnostih potre-
bujejo otroci.



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

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

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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MESO IN MESNI IZDELKI

Stevan Babič
d.o.o.

KLJUČAVNIČARSTVO

Spodnja Voličina 80, 2232 Voličina
tel.: 041 55 88 53
e-pošta: lorber.janko@gmail.com

Janko LORBER s.p.
Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

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

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

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

Agro zavarovalna agencija d.o.o.
Titova cesta 63, 2000 Maribor

tel.: 031 393 668, e-pošta: info@aza.si



Zaključna ekskurzija 9. razreda

V letu 2017 praznujemo 260-letnico organiziranega šolstva v Voličini. Na 7. prireditvi v sklopu praznovanj, ki je bila 19. 9. 2017, nas je obiskal in 
bil slavnostni govornik predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Predsednikova prisotnost daje znanju, veščinam in vrednotam, ki jih goji šola, 
poseben pomen in težo. OŠ Voličina ima v začetku šolskega leta vpisanih 230 učencev v 13 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Or-
ganizirane imamo 4 skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 66 ur na teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 81 otrok, ki so razporejeni v 
5 skupin. S ponosom ponovno poudarjamo, da je izdajanje šolskega glasila Šolarček posebnost šole v Voličini. Zbrana sredstva sponzorjev in staršev 
donatorjev šola nameni nakupu igrač, didaktičnih pripomočkov, učil in knjig. Za darovana sredstva se najlepše zahvaljujemo. Strokovni delavci se 
bomo še naprej trudili, da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Ravnatelj mag. Anton Goznik.

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Neja Hadžiselimović, Manja Kurnik, Lucija Mesarec, Dora Egghart, Klara Matjašič, Larisa Roškar, Ajla Ana 
Egghart, Iva Šuman, 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.


