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Tehniški dan: Energija in energetika

V četrtek, 19. 4. 2018, je Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru na šoli za učence III. VIO soorga-
nizirala tehniški dan z naslovom Energija in energetika. Med petimi zanimivimi delavnicami je delavnico z 
naslovom Motorji z notranjim izgorevanjem izvajal Simon Marčič. Simon je učence obiskal z motorjem, s 
katerim se je 4-krat udeležil peščenega Relija Dakar. Učencem je z veseljem odgovarjal tudi na vprašanja o 
dirki. Več o izvedbi tehniškega dne si boste lahko prebrali v majski številki Šolarčka.
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V začetku marca 2018 (takoj po zimskih počitni-
cah) je šola že enajsto leto zapored učencem razdelila 
anketo o ugotavljanju zadovoljstva staršev s kako-
vostjo OŠ Voličina. Od 228 razdeljenih anket ste jih 
starši v zaprtih kuvertah vrnili 214, kar je skoraj 94 %. 
Hvala vsem, ki ste vrnili izpolnjeno anketo.

Staršem smo v anketi postavili šest vprašanj. 1. Ali 
ste nasploh zadovoljni z delom OŠ Voličina? 2. Ali ste 
zadovoljni z izvajanjem pouka? 3. Ali vaš otrok rad 
hodi v šolo? 4. Ali ste zadovoljni s šolsko prehrano? 5. 

Ali ste zadovoljni z varnostjo učencev na šoli? 6. Ali 
ste zadovoljni s ponudbo interesnih dejavnosti šole? 
Pri vprašanjih ste starši obkrožali svoje strinjanje oz. 
nestrinjanje s postavljenim vprašanjem (4 – sem zelo 
zadovoljen, 3 – sem zadovoljen, 2 – nisem zadovoljen 
niti nezadovoljen, 1 – sem nezadovoljen in 0 – sem 
zelo nezadovoljen). 

Starši ste bili povabljeni, da v anketo zapišete tudi 
pohvale, kritike in predloge. 

V tabeli so zbrani skupni podatki.

Anketa o ugotavljanju zadovoljstva staršev
s kakovostjo OŠ Voličina v šolskem letu 2017/18

Iz tabele je razvidno, da je skupna ocena zadovolj-
stva staršev s kakovostjo OŠ Voličina dosegla vrednost 
3,27 ali 81,84 %. Menim, da je ocena zelo dobra, saj se 
nahaja med vrednostjo 3 (sem zadovoljen) in vredno-
stjo 4 (sem zelo zadovoljen). Hvala staršem za odlično 
oceno in hvala sodelavcem za opravljeno delo, da so 
nas starši tako ocenili.

Iz preglednice je razvidno, da se skupno zadovolj-
stvo staršev s kakovostjo OŠ Voličina niža po vzgoj-
no-izobraževalnih obdobjih, saj so starši najbolj zado-
voljni v I. VIO, kjer je skupna ocena 3,48, v II. VIO ste 
zadovoljstvo ocenili 3,25 in v III. VIO 3,10. 

V celoti gledano ste vsi starši, ki ste vrnili anke-
to, pri vseh šestih vprašanjih v povprečju zadovoljni, 
saj so vrednosti od 3,06, kjer smo vas pri 3. vprašanju 
spraševali, ali vaš otrok rad hodi v šolo, do 3,43, ko 
smo vas pri 6. vprašanju vprašali, ali ste zadovoljni s 
ponudbo interesnih dejavnosti. 

Ugotavljamo, da je skupna ocena za šolsko prehra-
no pri 3. vprašanju, v primerjavi s predhodnimi šol-
skimi leti, najboljša. 

Iz tabele je razvidno, da ste starši šoli in učiteljem 
napisali skupaj 66 pohval. Prav tako ste zapisali 32 kri-
tik in 34 predlogov. Odločili smo se, da vas z nekateri-
mi pohvalami, kritikami in predlogi seznanimo, zato 
so zapisane v nadaljevanju. 

Pohvale
Pester izbor interesnih dejavnosti. Lep odnos uče-

nec – učitelj. Otrok rad gre v šolo. Všeč so mi prire-

ditve, ker so res organizirane in zrežirane z ljubeznijo. 
Posebna pohvala gre za izvedbe vseh proslav, ki jih iz-
vajajo učenci skupaj z učitelji. Proslave so vedno izve-
dene na višjem nivoju. Velika izbira krožkov. Pouk in 
dejavnosti so dobro organizirane. Veliko je učiteljev, 
ki vzgajajo in izobražujejo. Šola da učencem veliko 
znanja. Šola dobro sodeluje s krajani in starši. Pohvale 
nekaterim učiteljem, ki se res trudijo vzdrževati red in 
disciplino na šoli. 

Kritike
Malo nižji kriteriji za zadnjo triado, da bodo ime-

li boljše pogoje za vpis v želene srednje šole, ste pre-
strogi v zadnji triadi – šolski kriterij (ocene) zaradi 
tega otroci ne dosežejo želenega vpisa v srednjo šolo. 
Avtobusna postaja – gneča otrok na postaji in v oko-
lici trgovine – zelo nevarno. Večinoma so predstave 
– proslave predolgo. Kakšna bi lahko bila le za učence 
v času pouka. Pri določenih predmetih je pisno oce-
njevanje preveč »kritično«. Glede varnosti menim, da 
bi se lahko omejilo gibanje otrok po hodnikih (samo 
tisti, ki morajo menjati učilnice). Nižji kriteriji v za-
dnji triadi, da bodo imeli več možnosti za vpis v žele-
ne srednje šole. 

Predlogi
Kot starša prvošolca bi predlagala le, da bi otroci 

torbe domov nosili le ob koncu tedna. Več interesnih 
dejavnosti – športnih za najmlajše. Nemščina od 1. 
razreda. Več interesnih športnih in plesnih dejavnosti. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. Skupaj Poh. Krit. Pred.
I. VIO 3,49 3,62 3,50 3,33 3,56 3,37 3,48 28 8 15
I. VIO (v %) 87,27 90,62 87,57 83,31 88,95 84,17 86,93
II. VIO 3,39 3,35 3,07 2,93 3,30 3,46 3,25 23 13 10
II. VIO (v %) 84,71 83,64 76,74 73,30 82,61 86,44 81,21
III. VIO 3,24 3,10 2,59 3,02 3,16 3,46 3,10 15 11 9
III. VIO (v %) 81,09 77,46 64,82 75,50 79,02 86,44 77,39
Skupaj šola: 3,37 3,36 3,06 3,09 3,34 3,43 3,27 66 32 34
Skupaj šola (v %): 84,36 83,91 76,38 77,37 83,53 85,69 81,84 30,84 14,95 15,89



26. april 2018

stran 4

AKTUALNO

Več pomoči otrokom, ki se težje učijo. Več dopolnilnih 
poukov. Dobro bi bilo, da bi skrajšali proslave. Mini 
šolska ambulanta. Točkovanje posameznih nalog pri 
pisnih ocenjevanjih znanja pri posameznih predme-
tih se nam zdi neustrezna, oz. nepravično ovredno-
tena. Več informacij glede poklicev in predmetnika v 
srednjih šolah – Maribor, Ptuj. Bolj življenjsko učenje 
– prilagajanje na slovenske okoliščine. Lahko bi imeli 
več športne vzgoje. Strožje kazni za učence, ki motijo 
pouk oz. čas po koncu pouka. 

Pohvale, kritike in predlogi, ki ste nam jih name-
nili, so priložnost za razmislek vsakega zaposlenega o 
svojem delu na OŠ Voličina. Zagotovo pa bodo dale 
misliti tudi vam, ki berete ta prispevek.

Iz zapisov se da razbrati, da starši uživate na prire-
ditvah, ki jih organizira šola, saj na njih damo prilo-
žnost učencem, da pokažejo, kaj znajo. Menim, da je 
prav, da učence spodbujamo k nastopanju. Nekateri 
redki ste v kritikah napisali, da so proslave predolge. 
Prav tako ste šolo in učitelje pohvalili, da je pouk do-
bro organiziran in kvaliteten ter da šola da učencem 
veliko znanja. Spet drugi v kritikah navajate, da bi šola 
morala imeti nižje kriterije, da bi se učenci lažje vpi-
sali v želene srednje šole. To bi glede na kritiko pome-
nilo (če poenostavimo) za manj znanja boljše ocene. 
Učni načrti, po katerih se izvaja pouk, so predpisani s 
strani države. Šola je dolžna program izvesti v skladu 
z učnimi načrti. Za učence, ki imajo ob koncu šolanja 
na OŠ Voličina v zaključnem spričevalu zaključeno 
oceno prav dobro 4 ali odlično 5, se za tako oceno 
skriva tudi ustrezno znanje. Učenci, ki se vpisujejo v 
gimnazije oz. druge 4-letne šole, bi morali biti tudi v 
srednjih šolah brez problemov uspešni.

Spoštovani starši, učitelji OŠ Voličina pri ocenje-
vanju znanja prakticirajo sodobno didaktiko ocenje-
vanja, ki priporoča točkovanje, kot je na NPZ in je v 
skladu s priporočili ZRSŠ. Zato predloga: »Točkova-
nje posameznih nalog pri pisnih ocenjevanjih znanja 
pri posameznih predmetih se nam zdi neustrezna, oz. 
nepravično ovrednotena,« ne moremo upoštevati, ker 
trditev ne drži.

Preglednica tudi razkriva, da najmanj radi hodijo 
v šolo učenci III. VIO. Zanimalo nas je, zakaj je temu 
tako, zato smo to vprašali učence. 

Od 66 učencev v III. VIO, ki so izpolnili anoni-
mno anketo, ni niti eden izmed njih obkrožil, da v 
šolo hodi zelo rad, 11 jih rado hodi v šolo, 8 pa je ta-
kih, ki zelo neradi hodijo v šolo. 

Na vprašanje, zakaj nerad ali zelo nerad hodiš v 
šolo, so učenci zapisali: »Ker ne smem uporabljati te-
lefona; ker moram delati domače naloge; ker bi doma 
raje spal, pa igral igrice; ker je naporen urnik; ker je 
zabavno, ampak zgodaj se moram vstati in dosti časa 
zapravim za šolo, a vem, da je to dobro zame; ker se 
nerad učim (2-krat); ker se moram zgodaj zjutraj vsta-
ti (4-krat); ker se moram učiti (10-krat).«

Na vprašanje, zakaj radi hodijo v šolo, so učenci 
zapisali: »Ker se v šoli veliko naučim (6-krat), ker se 

rad družim s sošolci (7-krat); ker me zanima; ker sem 
s prijatelji; ker se skupaj z učitelji veliko naučim; ker 
se veliko naučim za življenje. V šolo rad hodim, ko 
so dnevi dejavnosti (športni, kulturni, tehniški, nara-
voslovni). V šoli odkrivam svoje še neodkrite talente, 
rad sem v šoli, ko so zabavne dejavnosti (kopanje). 
Zabavno se je družiti s prijatelji; ker se rada učim, ker 
sem rada s sošolci, s katerimi se zelo dobro razumem, 
se nekaj novega naučim, se imamo fajn pri pouku.«

Odgovore učencev smo prebrali z zanimanjem in 
nad njimi nismo presenečeni. Menimo, da bi podob-
ne odgovore dobili tudi na večji populaciji učencev, ki 
obiskujejo III. VIO. Ena izmed učenk je napisala, da 
rada hodi v šolo, ker se nauči veliko novega in odkriva 
svoje še neodkrite talente. Šola skupaj z učitelji daje 
učencem priložnost, da pridobijo znanje in odkriva-
jo svoje talente oz. močna področja. Ob vzpodbudah 
staršev in učiteljev mora vsak učenec v življenju spre-
jeti odgovornost, kaj želi postati oz. kaj početi. Šola, 
ki je obvezna že iz časov Marije Terezije, ima točno 
določen namen, da mlademu rodu ob vzgoji omogoča 
pridobivanje znanja. V šoli smo predvsem zaradi zna-
nja, ki ga bomo potrebovali v življenju.

Ravnatelj

Šola v naravi

V torek, 3. aprila, smo se zjutraj učenci 7. in 8. ra-
zreda zbrali na avtobusni postaji. Svoje kovčke smo 
zložili v avtobus ter počakali še 15 minut. Ko je bila 
ura 8.00, smo se udobno namestili na sedežih, saj nas 
je čakala precej dolga vožnja. Prvi postanek smo imeli 
v Trojanah, kjer smo pojedli svojo malico. Nato smo 
pot nadaljevali. Ker pa je bila vožnja dolga, smo lahko 
opazovali naravo, ko smo bili že blizu cilja, tudi reko 
Sočo in Tolminko. Ko smo prispeli, smo vzeli svoje 
kovčke in se odpravili v dom CŠOD Soča. Tam smo 
dobili topel sprejem.

Nastanili smo se v sobah v 4. nadstropju. Potem 
smo razpakirali kovčke in se odpravili v učilnico, kjer 
smo imeli uvodni sestanek. Tam smo spoznali nekaj 
učiteljev, ki so nam razložili pravila doma, ki smo jih 
morali upoštevati. Ugotovili smo, da nismo sami, z 
nami so v domu bivali še učenci iz OŠ Prosenjakovci.

Po kar dolgem sestanku je sledilo okusno kosilo, 
nato počitek, temu pa popoldanska aktivnost. Odšli 
smo do reke Soče in Tolminke. Videli smo mesto, kjer 
se združita, kar se imenuje in Sotočje. Po večerji smo 
imeli kratek večerni sprehod. Ogledali smo si stari del 
Tolmina. Sledil je nočni počitek. 

V sredo smo se zbudili ob sedmi uri. Po zajtrku 
smo se odpravili v Tolminska korita, ki spadajo k Tri-
glavskem narodnem parku. Tam smo videli Medved-
jo glavo, izvir reke Soče, opravili izziv na Hudičevem 
mostu ter prehodili nešteto stopnic tja in nazaj. Po 
napornem izletu nas je čakalo toplo kosilo, ki nam je 
zbistrilo misli in dodalo nekaj energije. Po kosilu je 
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sledil počitek.
Po počitku je bil spet čas za učno vsebino. Ogledali 

smo si najstarejši tulipanovec, ki pa je bil odznotraj 
votel. Nekaj pogumnih posameznikov si je upalo zle-
sti skoz ozko odprtino. Seveda je to bilo fantastično, 
saj so si lahko ogledali drevo tudi odznotraj. Po krat-
kem sprehodu smo se odpravili v učilnico, v kateri 
smo preživeli še eno učno uro. Vendar tudi ta je bila 
nekoliko drugačna. Bila je v sklopu spoznavanja živa-
li. Videli smo vse od velikanskih ščurkov do majhnih 
hroščev, kuščarja, ki je s svojo prefinjeno leopardu po-
dobno kožo navdušil skoraj vse, in nestrupeni kači.

Po zanimivi učni uri je sledila večerja, nato še po-
čitek. Zvečer smo imeli predavanje lokalnega kmeta, 
ki se ukvarja z ekološkim kmetovanjem. Sledilo je 
spanje.

V četrtek je po zajtrku sledila učna ura, v kateri 
smo spoznavali lišaje, govorili smo tudi o ribogojni-
cah in čistilnih napravah. Potem smo imeli kosilo. Za 
tem smo se odpravili ven na kratki in poučni spre-
hod. Na sprehodu smo v skupinah izmerili tempera-
turo zraka, peska, Soče in Tolminke ter matematično 
razmišljali o valovih, ki nastanejo, ko kamen pade v 
vodo. Popoldne smo obiskali Tolminski muzej, v ka-
terem so stare najdbe iz prazgodovine in kjer nam je 
vodička razkazala in nas popeljala skozi zgodovino 
Tolmina in okolice. 

Po večerji in počitku smo imeli večer iger. Skupaj 
smo se razdelili v 2 skupini. Ti dve sta se pomerjali 
v različno zahtevnih spretnostnih in matematičnih 
igrah. 

V petek smo odšli do gradu, ki stoji na Kozlovem 
robu. Ker je sijalo sonce, je bil z vrha lep razgled na 
reko Sočo in Tolmin z okoliškimi vasmi.

Po prihodu v dom smo pojedli kosilo in si privo-
ščili počitek. Sledil je ogled nemške kostnice, kjer so 
pokopani nemški vojaki. Toda z mislimi smo že vsi 
bili pri zaključnem večeru, kjer smo pripravili krajši 
zabavni program, nato pa je sledil ples.

V soboto nas je še čakala orientacija po okoliškem 
delu. Razdelili smo se v skupine po 6 in postopoma 
odhajali na pot. Zraven smo dobili list, na katerem 
smo morali reševati naloge in slediti navodilom. Na-
loge so bile povezane z vsem, kar smo se ta teden na-
učili. Ko smo vsi prišli na cilj, smo morali pripraviti 
kovčke za odhod in počistiti svoje sobe. Ko smo bili 
vsi pripravljeni, smo šli na avtobus in se spet pripravili 
na dolgo vožnjo. Ker je bil teden za nas zelo naporen, 
jih je večina učencev zaspalo. Spet smo se ustavili v 
Trojanah, da smo lahko pomalicali. Po res naporni 
poti smo se le vrnili v Voličino. 

Tam so nas pričakali starši in sorodniki. Veselja ni 
manjkalo. Vzeli smo vsak svoje kovček in se odpeljali 
domov.

Tega tedna zagotovo ne bomo pozabili, saj smo ve-
liko doživeli, se še več naučili in kaj novega spoznali. 
Mislim, da smo uživali vsi in če bi imeli možnost, bi 
zagotovo šli še enkrat.

Lucija Mesarec, 7. a
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Moj muc

Našli smo muco, ki je imela zlomljeno tačko. 
Ostala je pri nas in odrasla. Imela je mladičke, nato 
je zbolela in žalostno poginila. Obdržali smo enega 
mladička. Mladičku sem dal ime Mucek. Je bel in ima 
črno rjav rep. Na hrbtu in glavi ima dve lisi. Rad ima 
božanje. Če ga zmotiš pri spanju, se razjezi. Je suh in 
rad pije mleko. Rad je klobase in palčke za muce. Po-
leti nas preseneti s kakšno miško, ki jo ujame na trav-
niku. Pozimi spi v hiši. Zna plezati po drevju. Je zelo 
priden muc. Rad imam svojega muca.

Vid Horvat, 3. a

Čudežni avto krojačka Hlačka

Nekoč sem videla krojačkov čudežni avto.
Bil je velik in bele barve. Ta avto je bil poseben, saj 

ga je naredil sam. Sestavil ga je iz različnih gumbov. 
Bil pa je tudi čudežen, saj je letel po zraku. Imel je 
krila, ki jih je krojaček sešil sam. Ko je veter močno 
zapihal, so se krila razprla in poletel je v zrak. Kaj mi-
slite, kako to vem?

Nekega dne sem se sprehajala po ulici. Mimo je 
pripeljal nenavaden avto. V njem je bil krojaček Hla-
ček. Povabil me je na vožnjo z njim. Naenkrat sva z 
njegovim avtom poletela visoko v nebo.

Preletela sva vso mesto in bilo je čudovito.
Neja Ditner, 3. b

Moja dogodivščina na Luni

Nekega dne sem s čudnimi bitji odšla na Luno. Ni-
sem vedela, kdo so, zelo čudno so izgledali. Ime jim 
je bilo Maš, Šaš in Ši. Ko smo prispeli na Luno, je bila 
zelo velika in siva.

Tam so bila ista bitja kot so Maš, Šaš in Ši. Ugoto-
vila sem, da so vesoljci. Z njimi sem si ogledala Luno. 
Potem so me odpeljali domov.

To je bilo najboljše potovanje na Luno.
Jana Fistrovič, 4. a

Moj dan na Marsu

Miš, Maš in Jaš so me odpeljali na Mars. V vesolj-
ski ladji so imeli vse mogoče kontrolne postaje. Čez 
pol ure smo prispeli na Mars. Imeli so modre hiše z 
belimi pikami, ki so ji varovale pred soncem. V glav-
ni hiši eksperimentov, kjer so delali najbolj pametni 
vesoljci, so naredili skrivni bunker, kjer so imeli shra-
njeno najboljše orožje za boj proti gigantskemu raku 
in njegovi vojski. Imeli so celo mini gostilno, kjer so 
hodili jest. Jedli so mini polže, pili pa rakovo kri. Miš, 
Maš in Jaš so mi razkazali svojo hišo. Vse so imeli raz-
metano. Pokazali so mi, kje bom spal. Pokazali so mi 
prostor na kuhinjski mizi. Ko se je znočilo, sem odšel 
spat. Naslednji dan smo odšli do hiše eksperimentov. 
Naenkrat so evakuirali celo vas, ker nas je spet napa-
del gigantski rak in njegova vojska. Vzeli smo najbolj-
še orožje in tank ter po petih urah končno premagali 
nasprotnika . Drugi dan so me odpeljali domov. Odšel 
sem v hišo in tisto noč sanjal o novih dogodivščinah 
z Marsovci. O tem potepanju nisem nikomur govoril, 
saj mi tako nihče ne bi verjel.

Rene Marin, 4. b

Vrata

Vrata majhna ali velika,
a saj to ni važno.
Le da se za njimi skriva zaklad.
Zaklad, ki mu rečemo dom.
A kaj če se zgodi,
da se vrata napačno odprejo.
Zaklad se takrat zgubi.

Aljaž Sužnik, 5. a

LITERARNE STRANI

Luka Pučko, 3. a

Ambrož Vugrinec, 7. a
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Učenci 4. a in 4. b razreda

To smo mi – 4. a

Smo zelo športen razred, saj skoraj vsakdo kaj tre-
nira. Včasih smo tudi malo poredni, pa saj smo otroci. 
To pač spada zraven. No, pa začnimo pri dekletih.

Ariana je pridna in tiha, ko pa smo punce same, 
je tudi glasna in heca se tudi rada. Je dobra v nogo-
metu. 

Tudi Jana je bolj tiha, je pa tudi zelo pridna. Pri-
pravi dobre referate.

Mellanie zelo rada govori, dobra je za šale. Njen 
smeh je zelo nalezljiv. Zelo rada ima živali, predvsem 
muce.

Mija je zelo gibčna. Rada pleše. Njena najljubša 
jed je carski praženec, ko je v šoli na jedilniku se cel 
dan smeji.

Julija je prava umetnica. Ukvarja se z baletom ter 
igra na klavir. Večkrat jo slišimo tudi kaj lepo zapeti. 

Brina se ukvarja s twirlingom in je zelo uspešna, 
saj je dobila že medaljo in priznanja.

Neža je pridna učenka in ima dobre ocene. Igra 
kahon in se rada sprehaja s svojim kužkom. 

Maruša se ukvarja s plezanjem in zelo lepo riše. 
Doma jo večkrat jezi njen mlajši brat Jaša. 

Pa še nekaj o fantih.
Matic ima dobre ocene in je zelo športen, trenira 

nogomet.
Tudi Tjaž ima dobre ocene in je dober v športu in 

seveda trenira nogomet. 
Alen je odličen športnik in seveda trenira nogo-

met. Uživa tudi v računalniških igrah.
Jureta bolj zanimajo živali, saj o njih veliko ve, 

vendar tudi on trenira nogomet. 
Maks včasih rad kakšno ušpiči, dober je v športu 

in tudi on trenira nogomet. Je odličen golman.
Žiga se rad heca, je dober športnik, predvsem je 

odličen v igri med štirimi ognji.
Učenci 4. a

 

To smo mi – 4. b

Kdor naš razred ne pozna,
res veliko smolo ima.
»Le zakaj?« boste dejali.
No, pa vam bomo dokazali.

V nekaj dnevih,
čeprav se nismo igrali,
smo vesoljce prepoznali.
Ko se je iz razreda slišali vrisk, 
je prišel k nam vitez na obisk.
Presvetli kralj ga je poslal,
saj se postarati ni znal.

Učenci 4. b: Lina, Tai, Nina, Rene, Ambrož,
Ray, Neja, Tineja, Nia, Alen, Maj, Lana, Laura
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Kako dolgo se že ukvarjate s treniranjem nogo-
metnih ekip?

S prvimi treningi otrok sem pričel leta 2008.
Kje ste dobili navdih za to delo?
Nogomet in šport sem imel rad že od malih nog. 

Leta 2008 pa sem dobil prvo zaposlitev na OŠ Voli-
čina kot učitelj v OPB. S takratnim prvim razredom 
(to je danes generacija, ki obiskuje 1. letnik srednje 
šole) smo ogromno časa preživeli na igrišču in tudi na 
atletski stezi za tek na 60 m. Iz teh naših druženj na 
igrišču v času pouka se je kmalu razvila ideja o prvih 
treningih izven pouka in tudi v času šolskih počitnic. 

Ali ste bili najprej v vlogi pomočnika ali trener-
ja?

Od začetka v vlogi trenerja. 
Katera je bila vaša prva ekipa, ki ste jo trenirali, 

in kakšne uspehe oziroma dosežke je prejela?
Prva ekipa, ki sem jo treniral, je bila takratna se-

lekcija U8 (generacija 2002), kasneje smo ustanovili 
še selekcijo U10 (generacija 2000). Obe selekciji sta 
kaj kmalu začeli kazati svoj potencial in osvajati prve 
pokale na okoliških turnirjih. Ti isti fantje pa so v letih 
2014, 2015 in 2017 osvojili 3 naslove državnih prva-
kov do 13, 15 in 17 let. 

Delo trenerja opravljate že nekaj let, a bi se lah-
ko preizkusili še v kakšnem drugem delu?

V bistvu je moje trenersko delo moj hobi, ki ga 
opravljam zraven službe. Je pa res, da mi pogosto vza-
me delo z vsemi selekcijami in številnimi tekmami 

toliko časa, kot da bi bil zaposlen v klubu.
V kakšnem odnosu ste z ostalimi trenerji in se 

med sezono v prostem času družite?
Z ostalimi trenerji v klubu sem v zelo dobrem 

odnosu. Pa tudi z večino trenerjev iz ostalih klubov 
se dobro razumem. Seveda se z drugimi trenerji tudi 
srečujemo izven nogometnih igrišč. 

Kakšno je delo trenerja in kaj zahteva?
V prvi vrsti zahteva delo trenerja veliko odreka-

nja. Potrebno je veliko odločnosti, veliko dela. Ne gre 
samo za tisti čas, ko si na treningu, ampak tudi za čas, 
ko se pripravljaš na trening, dogovarjaš za prijateljske 
tekme ter zraven urejaš še mnogo drugih klubskih za-
dev. Če imaš rad ta šport in svoj domači kraj, je vse 
skupaj precej lažje in pač pozabiš, da moraš zaradi 
treninga ali tekme izpustiti marsikatero drugo stvar 
v življenju. 

Ali ste zadovolji s svojim delom in ekipo, ki jo 
trenirate?

Če ne bi bil zadovoljen z ekipami, ki jih vodim, bi 
odnehal. Tako fantje in dekleta so na treningih zelo 
marljivi, tako da je opazen napredek in to je poleg 
tekmovalnih uspehov tisto, kar ti da zadovoljstvo in 
energijo za naprej. 

 Kakšni so vaši cilji za naprej?
Če pogledam dolgoročno in klubski nivo je zago-

tovo eden od ciljev, da bi v Voličini ponovno dobili 
prvoligaša v moški konkurenci. Ampak tukaj se zata-
kne, saj nimamo ustrezne športne dvorane v naši ob-
čini, tako upam, da jo v prihodnosti dobimo in potem 
bo tudi ta cilj precej lažje uresničljiv. Med tistimi krat-
koročnimi tekmovalnimi cilji, pa je zagotovo ta, da še 
naprej ohranimo žensko futsal ekipo, ki bo prihodnjo 
sezono lovila tretji naslov državnih prvakinj in pa da 
se v nov boj za naslov državnih prvakov prihodnjo se-
zono podajo tudi fantovske ekipe (od U13 do U19).

Med tistimi osnovnimi cilji pa je zagotovo ta, da bi 
mladim iz našega kraja in okolice zagotovili kvalite-
tno preživljanje prostega časa. 

Prav tako pa je moja velika želja še koga iz te naše 
mlade generacije navdušiti za trenersko delo in malce 
razbremeniti samega sebe in hkrati prenesti svoje tre-
nersko znanje tudi na druge.

Na reprezentančni ravni pa je osnovni cilj dobro 
pripraviti dekleta na prve tekme in na jesenske kvalifi-
kacije, ki bodo odločale o potnicah na prvo evropsko 
futsal prvenstvo za ženske v zgodovini nasploh. 

Kakšna je bistvena razlika med futsalom in ma-
lim nogometom?

Futsal je šport, ki se igra z neodbojno žogo v dvo-
rani, ekipa pa je sestavljena s štirimi igralci v polju in 
vratarjem. Pri malem nogometu pa ni nujno, da se 
igra v dvorani in tudi ni nujno, da se igra z neodbojno 
žogo. Prav tako nekateri poimenujejo »mali nogomet« 
tudi igro na travnatem igrišču na 5 metrske gole. 

Živa Sužnik in Klara Matjašič, 8. a

Dejan Kramberger – selektor ženske futsal reprezentance
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Med veliko interesnimi dejavnostmi nam je na 
naši šoli ponujen tudi slaščičarski krožek. Mentori-
ca je učiteljica Petra Šuman. Tega redno obiskuje 47 
učencev, in sicer iz 5. a, 6., 7. ter 9. b razreda. Razde-
ljeni smo v štiri manjše skupine po razredih, saj tako 
lažje pečemo in se več naučimo. Izdelali smo že veliko 
slaščic in dobrot, vendar najbolj nam je v spominu 
ostalo slano pecivo, peciva iz krhkega, biskvitnega ali 
kvašenega testa, pustno pecivo, drobno božično peci-

vo, nabodi in rezine. Med drugim smo se tudi preiz-
kusili v okraševanju tort in piškotov. Sami smo izde-
lali okraske ter kreme za krašenje. Zelo nam je všeč, 
da lahko naše izdelke tudi poskusimo. Naše dobrote 
smo tudi predstavili in ponudili gostom ob zaključku 
šolskega leta, na kariernem sejmu, prav tako pa smo 
sodelovali z izdelki na pogostitvah v šoli.

Učiteljici pa se zahvaljujemo za vso predano sla-
ščičarsko in kuharsko znanje.

Slaščičarski krožek

Učenci, prijavljeni k slaščičarskemu krožku
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Skupina Lunice

Sonce, ptički, rožice, srčki ... ja, to je pomlad v sku-
pini Lunice. 

Mamice smo v mesecu marcu povabili kar v vrtec, 
kjer smo jim zapeli, zaplesali, jih obdarili in jim po-
vedali, kako zelo jih imamo radi. Svež zrak nas vabi v 
naravo, kadar pa je slabo vreme naše možgančke po-
ženemo z Brain Gymom. Včasih se sprostimo tudi z 

nežno masažo. Dijak predšolske vzgoje Alen pa nas 
je razgibal in navdušil s predstavitvijo taekwandoja. 
Radi ustvarjamo in slikamo. Naša domišljija ne pozna 
meja. Uživamo, ko obiščemo knjižnico ter listamo sli-
kanice in knjige ter prisluhnemo pravljicam. Da je za 
naše zdravje pomembna tudi ustna higiena, pa nas je 
prišel opomnit Zobokroki.

Lunice



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



Galerija

Zala Čuček, 3. a Lia Lucia Kmetič, 3. a Jan Čuček, 3. a

Alex Fekonja, 5. a Angelika Rukav, 5. a Zoja Lorber, 5. a
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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.


