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Obisk Predsedniške palače

V sredo, 9. 5. 2018, smo se učenci četrtih ter osmih razredov odpravili v Predsedniško palačo. Tja smo se 
vozili kar dve uri. Med vožnjo smo se ustavili, da smo se najedli. Ko smo prispeli smo nekaj minut počakali, 
da so prišli po nas. Ko so prišli, smo stvari odložili v garderobi in odkorakali po stopnicah v Veliko kristalno 
dvorano. Tam smo se usedli in v veliki gruči otrok iz drugih šol ter vrtcev počakali na predsednika. Čez 
nekaj časa je prišel in zaslišali smo slovensko ter nato še evropsko himno (nadaljevanje na 3. strani).
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(nadaljevanje z naslovnice)
Po himni je gospod Borut Pahor sedel k manjšim 

otrokom. Pred nas je prišla deklica, ki je napovedova-
la točke, ki smo jih pripravili učenci različnih šol in 
vrtcev. Meni je bila najbolj všeč predstavitev ene od 
šol, ki so imeli kocko, ki je imela na vsaki ploskvi na-
pisano neko pozitivno besedo oz. izziv, npr. bodi pri-
jazen, nasmehni se, bodi spoštljiv, bodi delaven ...

Na koncu prireditve nas je predsednik pogostil s 
sladoledom. 

Sprehodili smo se še po Ljubljani ter se fotogra-
firali pred spomenikom našega največjega pesnika 
Franceta Prešerna, čigar pesem imamo Slovenci za 
svojo himno. Šli smo še na en sladoled ter se zadovolj-
ni odpravili proti domu. 

Julija Horvat, 4. a

V sredo, 9. 5. 2018, smo skupaj s 4. razredoma 
odšli v Ljubljano. Tam smo si ogledali Predsedniško 
palačo, v kateri deluje naš predsednik države gospod 
Borut Pahor. Udeležili smo se slavnostne prireditve 
ob dnevu Evrope. Nastopilo je nekaj šol in vrtcev, 
vključno z nami. Ko se je prireditev končala, nas je 
predsednik pogostil s sladoledom, nato smo se z njim 
še fotografirali. Po obisku smo si ogledali še Cankar-
jev dom in parlament. Nato smo odšli v sam center 
Ljubljane, kjer smo si ogledali Tromostovje in Prešer-
nov spomenik. Tam smo pomalicali in se nato vrnili 
domov v Voličino. Imeli smo se super in bilo nam je 
v čast osebno spoznati našega predsednika države. Ta 
dogodek nam bo za vedno ostal v spominu. 

Dora Egghart in Klara Matjašič, 8. a

Odlični v plesu
 
V sredo, 18. aprila 2018, se je trinajst plesnih parov 

udeležilo področnega tekmovanja Šolskega plesne-
ga festivala. Tekmovali so v latinskoameriških plesih 
(samba, čača, rock'n'roll) in nekateri tudi v standar-
dnih plesih (angleški valček, tango in quickstep). 
Mlajši pari (do vključno šestega razreda) so se v LA 
plesih uvrstili na sledeča mesta: 4. Mija Marušič in Ju-
lija Horvat, 5. Ema Kovač in Lara Lešnik., 6. Tinkara 
Štruc in Ana Kurnik, 7. Maruša Vrčko in Tijana Gyor-

koš, 8. Brina Bezjak in Neža Štruc. V ST plesih so tek-
movali le trije naši pari. Tinkara Štruc in Ana Kurnik 
sta se uvrstili na odlično drugo mesto, Mija Marušič 
in Julija Horvat na peto ter Ema Kovač in Lara Lešnik 
na šesto mesto. Starejši pari so bili še uspešnejši. Nik 
Rojko in Eva Kurnik sta tako v ST kot v LA plesih pre-
magala vso konkurenco in domov odnesla dve zlati 
medalji. Jan Urbanc je s Tajdo Hamler pri LA plesih 
zasedel drugo mesto, pri ST je plesal z Žano Žabčič 
in bil četrti. Luka Horvat pa je s Tajdo Hamler pri ST 
plesih dosegel tretje mesto, pri LA plesih je bil v paru 
s Kajo Hubernik osmi. Nik Mesarec, ki je zadnji dan 
zamenjal Aljinega plesalca in se ekspresno naučil vse 
tri plese, je z Aljo Sever pri LA plesih zasedel šesto 
mesto. Vsi omenjeni finalisti so se uvrstili na držav-
no prvenstvo, ki bo 6. junija 2018 v Žalcu. Hera Ma-
sten Agapito in Sara Rojs sta za las zgrešili finale, saj 
sta pristali na osmem mestu. Lucija Mesarec in Saša 
Letonja sta bili trinajsti, Maša Čuček in Klara Herga 
šestnajsti ter Daša Capl in Vanesa Živko sedemnajsti. 
Vsem plesalcem in plesalkam, predvsem pa finali-
stom, iskreno čestitam.

Petra Cvikl Marušič

Ekskurzija v Lenart

Na ekskurzijo v Lenart so se prvošolci odpravili v 
sredo, 9. 5. 2018. Najprej so se ustavili v Glasbeni in 
baletni šoli Lenart. Pričakala sta jih ravnateljica Ire-
na Košmerl – Leš in učitelj harmonike Kristijan Brus. 
Na zabaven in poučen način sta otrokom predstavila 
svet glasbene šole in glasbil. Ni manjkalo glasbe, petja, 
plesa in seveda dobre volje. Učenci so se prijaznima 
učiteljema zahvalili in veliko je bilo takšnih otrok, ki 
so rekli, da še želijo priti v glasbeno šolo. Naslednja 
postaja je bila sosednja stavba, tj. knjižnica Lenart. 
Tam so otroke že pričakovale prijazne knjižničarke. S 
svojim pripovedovanjem je otroke očarala pravljičar-
ka Aleksandra Papež. Z njeno pomočjo so s časovnim 
strojem odpotovali v daljno preteklost, pa v malo bli-
žnjo preteklost in seveda nazaj v sedanjost. V vsakem 
času jih je pričakala pravljica. Težko so se odločili, ka-
tera jim je bila bolj všeč. Zagotovo pa so ob Aleksan-
drinem doživetem pripovedovanju pravljic neizmerno 
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uživali. Po knjižnici je otroke popeljala knjižničarka 
Nina Polanec. Pokazala jim je, na katerih policah lah-
ko najdejo knjige za 1.VIO, kje jih bodo iskali v 2. VIO 
in seveda, kje jih bodo našli, ko bodo že veliki šolarji. 
Zelo poučno in zanimivo je bilo v zadnjih dveh sobah. 
V prvi so si ogledali zelo stare knjige, druga pa je bila 
čitalnica s prav posebno skrivnostjo, ki jo hranijo v 
posebnih predalčkih. Ekskurzijo so zaključili na avto-
busni postaji, kjer so se posladkali s sladoledom.

Učenci 1. a

Mesto Lenart
 

9. maja smo se odpravili v Lenart. Obiskali smo 
občino, kjer sta nas sprejela ga. Darja Ornik in gospod 
župan. V sejni sobi smo pripravili zasedanje občin-
skega sveta, izvolili smo županjo in podžupanjo, ki 
sta vodili sejo. Sprejeli smo kar nekaj pomembnih 
sklepov. Žal pa je to bila samo igra, zato bomo morali 
počakati še kar nekaj let, da bo morda kdo izmed nas 
postal član pravega občinskega sveta in bo sprejemal 
prave odločitve. Ogledali smo si še tržnico in se po-
sladkali s sladoledom.

Učenci 3. a in 3. b

Otroška varnostna olimpijada

V četrtek, 10. 5. 2018, smo se učenci 4. a in 4. b 
razreda z avtobusom odpeljali na Otroško varnostno 
olimpijado v Pesnico pri Mariboru. Najprej smo se 

ogreli z zumbo. Nato nam je sodnica razložila pravi-
la prve igre, ki je bila podobna igri človek ne jezi se. 
Naključno je klicala izbrane pare iz različnih šol, ki so 
odgovarjali na zastavljena vprašanja. Vse je potekalo 
zelo sproščeno. Sledila je druga igra, kjer smo morali 
iz kock sestaviti različne logotipe. Potem smo morali 
opraviti poligon in na koncu smo tekmovali v cilja-
nju na tarčo s curkom vode. Tokrat sreča ni bila na 
naši strani, ampak smo pokazali vse svoje znanje in se 
maksimalno potrudili. Pridobili smo veliko koristnih 
informacij.

Lana Toplak, 4. b

Dve medalji pri atletiki
 

V ponedeljek, 7. 5. 2018, se je na atletskem stadio-
nu Poljane v Mariboru odvijalo področno tekmovanje 
v atletiki. Prvič se je naša šola udeležila tekmovanja v 
skoku v višino. Jan Urbanc je presegel višino iz šol-
skih treningov in s preskočenimi 157 cm za več kot 10 
cm pometel z vso konkurenco. Prav tako je bila Žana 
Žabčič uspešna s preskočenimi 138 cm ter tako do-
mov odnesla bronasto medaljo. V teku na 300 m se je 
boril Nino Muršec. Imel je nekaj smole, saj je tekel v 
najslabši skupini ter posledično bil brez konkurence 
in dodatne motivacije. Tako je le za sekundo zgrešil 
tretje mesto in s časom 41.89 s pristal na 6. mestu. Za 
izjemne rezultate vsem iskreno čestitam.

Petra Cvikl Marušič
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Delavnice na tehniškem dnevu

Učenci naše šole smo imeli tehniški dan. Na šoli so 
se zvrstile različne delavnice.

Delavnica 1
V učilnici slikarja Jožeta Krambergerja nam je 

profesor iz Univerze v Mariboru razlagal o Soncu, 
njegovih osnovnih podatkih, povedal pa nam je tudi, 
da sončno energijo lahko pretvorimo v električno s 
pomočjo sončnih celic. Za segrevanje vode pa lahko 
uporabljamo tudi sončne kolektorje. Izvedeli smo še, 
da je Sonce oz. sončna energija obnovljiv energijski 
vir. Videli smo sončno celico in spoznali različne vrste 
sončnih celic.

Julija Sirk, 8. a

Delavnica 2
Delavnice so potekale tako v učilnicah kot na 

igrišču. Ena naših prvih delavnic je potekala v učil-
nici zgodovine in geografije. Naš predavatelj nam je 
predstavil vrste energij in nam opisal pot električne 
energije vse od elektrarne do naših domov. Predstavil 
nam je tudi več vrst elektrarn in nam opisal njihovo 
delovanje. Že ob vstopu v učilnico smo lahko vide-
li več različnih naprav. Naš predavatelj je te naprave 
uporabil pri različnih poskusih. Pokazal nam je razli-
ko med varčno in navadno žarnico. Z napravo je meril 
tok in napetost ter nam s pomočjo matematike prika-
zal porabo žarnic v evrih čez leto. Eden od poskusov 
mu sicer ni uspel, saj ga je ta dan prvič uporabil. Sicer 
pa nas je velikokrat vključil v predstavitev.

Alja Sever, 9. a

Delavnica 3 
Naslednja delavnica (telemetrija), ki smo jo obi-

skali, je potekala v učilnici TJA-GUM. Ta je bila o 
vremenu in napravah, s pomočjo katerih lahko pred-
videvamo vreme. Za začetek nam je predavatelj vsako 
posebej predstavil in opisal ter nam jih dovolil natanč-
neje si ogledati. Nekaj teh pripomočkov so sončna ce-
lica, skodelični anemometer, gibalni senzor, pametna 
vtičnica ipd. Pokazal nam je tudi poskus. Ta je vklju-
čeval ventilator in bliskavico. Ko je bliskavico nastavil 
na določeno frekvenco, je izgledalo, kot da ventilator 
stoji na miru. Njegovo predavanje pa je govorilo tudi 
o senzorjih. Kot uvodno vprašanje je vprašal za vse 
tipe senzorjev na naših pametnih telefonih. Predstavil 
nam je tudi njihovo delovaje in se z nami večkrat po-
šalil.  

Ajla Ana Egghart, 9. a

Delavnica 4
Tehniški dan se je začel ob 8.30. Na začetku smo se 

razdelili v štiri skupine. Vsako skupino so sestavljali 
učenci od 7. do 9. razreda. V skupini smo se kasneje 
udeležili različnih predavanj, med drugim tudi o e-vo-
zilih. Naučili smo se veliko o električnih avtomobilih, 

avtobusih, plovilih, skirojih, kolesih in skuterjih. Na 
šolskem igrišču smo si ogledali električni avtomobil 
in se z njim poskusili peljati. Po vožnji z avtomobilom 
je sledil ogled drona in malica. Po malici so sledila še 
druga predavanja o elektrotehniki. Podrobneje smo si 
ogledali motor za vožnjo v večjih etapah in se sezna-
nili z delovanjem tovrstnih motorjev. Dan, v katerem 
sem izvedela marsikaj novega, je hitro minil.

Manja Kurnik, 7. a

Delavnica 5
Na tehniškem dnevu smo imeli pet predavanj, ki 

nam jih je predstavilo nekaj zaposlenih na Univerzi v 
Mariboru. V zadnji delavnici je bilo govora o e-mo-
bilnosti. Izvedeli smo veliko novega o vozilih nasploh, 
ultra lahkih električnih vozilih, o postajah za najem 
e-koles, javni polnilni infrastrukturi, predlogih za 
uvajanje električnih vozil, o predelavi mestnega kole-
sa v električno kolo ter o plovih. Med drugim nam je 
predavatelj tudi opisal in predstavil kvadrokopter oz. 
dron, kasneje pa smo si ga še lahko ogledali. Izvedeli 
smo, da dron spada med brezpilotne sisteme, saj nima 
pilota. 

Dron in njegovi sestavni deli

O brezpilotnih vozilih pa smo izvedeli, da so to 
multitronski sistemi s termokamero, temeljijo na geo-
detski fotogrametrični in radiometrični termografski 
analizi. Uporabljajo se za različne projekte, in sicer za 
energetske preglede stavb in industrijskih komple-
ksov, za preglede mrež daljinskega ogrevanja ter za 
pregled sončnih elektrarn.

Neja Hadžiselimović, 7. a

Plan letenja (Mission planner)
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Šola

V šolo našo
rada grem.

V šoli sedim
in se učim.

V šoli naši 
zabavno je.

Ko učiteljica pohvali te,
pa še bolj všeč ti je.

Za nalogo rišeš,
pišeš in računaš.

Ko nalogo končaš,
igrat se greš.

Ko konec pouka je,
zabava prične se.

Vse to v enem
dnevu se zgodi,
če dobro spremljal si.

Lia Lucia Kmetič, 3. a
 

Krojaček Hlaček na igrišču

Nekega dne nas je obiskal krojaček Hlaček. Skupaj 
z njim smo odšli na igrišče.

Krojaček Hlaček nas je razdelil v dve ekipi. Kro-
jaček Hlaček je bil sodnik. Ko smo začeli, je krojaček 
ustavil igro, ker je moj prijatelj Nino imel odvezane 
vezalke. Zavezal si je vezalke in z igr smo nadaljevali. 
Med igro je moja ekipa dala gol. Bili smo zelo vese-
li. Potem pa nas je poklicala učiteljica, naj pridemo 
v razred. 

Ko je bilo konec pouka, me je krojaček Hlaček 
spremljal domov. 

Timotej Kocbek, 3. b

Koko Loko

V malem mestu je živel Koko Loko. Imel je veliko 
prijateljev. Nekega dne se je Koko Loko odpravil na 
zabavo. Med potjo se je izgubil. Ni vedel, kako naprej. 
Začel je jokati. Prišla je vila in videla, da Koko Loko 
hoče na zabavo. Zaprla je oči, zamahnila s čarobno 
palico in Koka Loka odpeljala na zabavo. Ko se je za-
bava končala, ga je pripeljala domov. Koko Loko je bil 
srečen, ker je bil na zabavi.

Nika Farazin, 3. a

Čudežni avto krojačka Hlačka

Nekega dne sem z mamo odšla k babici. Peljali sva 
se z avtom. 

Najprej sva šli mimo bele hiše, pa rdeče, rjave, 
oranžne, mimo hiš vseh barv. Peljali sva se skozi se-
dem gozdov in srečali devet rjavih zajčkov. Potem sva 
se peljali počasneje in sva se ustavili. Eno kolo je bilo 
prazno. Mamin telefon je bil prazen, rezervnega kole-
sa pa nisva imeli. Mimo se je pripeljal krojaček Hlaček 
in kot vedno je imel v žepih velike in majhne gumbe. 
Vprašali sva ga, če ima tako velik gumb, da bi lahko 
enega dal nama. Krojaček Hlaček nama je dal enega 
tako velikega, kot je kolo avtomobila. Zahvalili sva se 
in se odpeljali k babici.

Na najinem avtu se kolo ni nikoli več predrlo. 
Simona Tašner, 3. b

Moj dan na Marsu

Znašla sem se v vesolju. Kar naenkrat, ko sem se-
dela na stolu v šoli in delala domačo nalogo, me je te-
leportiralo v vesolje. Nisem si predstavljala, da je Mars 
tako velik in zabaven. Na Marsu je bilo polno hiš in 
tam je bil tudi zabaviščni park. V njem so bile razne 
igre, sladkorna pena, kokice, igrače, sladkarije ... Ime-
la sem prelep dan na Marsu. 

Brina Bezjak, 4. a

LITERARNE STRANI

Filip Šinjur, 5. aNeža Štruc, Maruša Vrčko in Mija Marušič, 4. a
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Gospod Jože Sever je že 150-krat daroval kri, zato 
smo se odločili, da z njim opravimo intervju.

Zakaj ste se odločili darovati kri?
Pred leti sem doživel hujšo prometno nesrečo in 

potreboval sem transfuzijo krvi. Zelo me je navdihni-
lo, kako lahko človeku pomagaš z darovanjem krvi in 
sem se tudi jaz odločil, da bom poskusil.

Kdaj ste začeli darovati?
Darovati sem začel 6. septembra leta 1975.

Na kaj morate biti pozorni preden greste na od-
vzem krvi?

Ne smem uživati alkohola. Prav tako ne smem je-
sti preveč mastne hrane.

Kje darujete? Ali prihajate tudi na našo šolo?
Vaša šola je pravzaprav ustanova, kjer sem prvič 

daroval kri. Tja še vedno prihajam dvakrat na leto. 
Poleg tega pa darujem, prav tako dvakrat na leto, v 
bolnišnici v Mariboru.

Ali so kdaj zavrnili vaše darovanje krvi?
Ne, nikoli.

Ali ste prejeli že kakšne nagrade ali priznanja? 
Če ste, kaj nagrade in priznanja pomenijo Vam?

Prejel sem že veliko priznanj. Moje zadnje prizna-
nje je diamantna plaketa za 150-krat darovano kri. Ta 

priznanja mi seveda veliko pomenijo.

Ali ste kdaj prenehali darovati kri za krajše ob-
dobje in zakaj?

Nikoli nisem prenehal.

Kako dolgo ste pripravljeni še darovati?
Menim, da bom kri lahko daroval še vsaj pet let.

Ali darovanje vpliva na vaše počutje in zdravje?
Nekateri se morda počutijo slabo po darovanju, 

ampak to nisem jaz. Še vedno sem se dobro počutil. 
Ampak če ne darujem krvi po treh mesecih, mi bo ta 
začela teči iz nosa. To se je že pogosto zgodilo.

Ali ste kdaj pomislili, da bi darovali v Avstriji?
Ne, nisem.

Katera je vaša krvna skupina?
Moja krvna skupina je A-.

Ali so vas kdaj poklicali na izredno darovanje?
Da, že večkrat so me poklicali iz Maribora.

Kako se Vi pripravite na odvzem krvi?
Pravzaprav se ne pripravljam. Nimam nikakršne 

rutine ali kaj podobnega. Večinoma se le držim pravil 
o alkoholu in mastni hrani.

Jože Sever, 150-kratni darovalec krvi

Priznanji za 150 in 140-krat darovano kri.

Ure kralja Mina

Kralj je rekel Urarčku, naj poišče reč, ki ga bo za 
vedno pomladila. Urarček ni imel druge izbire, kot da 
je upošteval kraljev ukaz. Hodil je čez drn in strn in 
prišel do čarovnika. Hotel je vedeti, ali ima napoj za 
pomlajevanje. Čarovnik ga ni imel in ga je  napotil 
v središče oceana. Tam bi  naj na  tleh našel čudežno 
uro. Urarček se je potopil v središče oceana in tam res 
našel uro. Vrnil se je v grad in kralju prinesel čude-

žno uro. Kralj se je začudil nad navadno zastarelo uro. 
Urarček mu je razložil, da je to čudežna ura. Takoj, ko 
je kralj uro navil in je ura začela tiktakat, se je zgodil 
čudež. Kralj je postajal vedno mlajši. Bil je zelo vesel. 
To se je razvedelo po celem kraljestvu. Ljudje so bili 
zelo navdušeni nad mladim kraljem. Čudežna ura je 
ostala na gradu za vedno. Danes pa jo hranijo v muze-
ju, zaklenjeno v omari, da je ne bi kdo ukradel.

Neja Ornik, 4. b
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RAZRED SE PREDSTAVI

Učenci 1. a se predstavijo

Učenci so pripovedovali o tem, kako je, ko si čisto 
pravi šolar. Ali je zdaj kaj drugače, kot je bilo v vrtcu 
ali doma? Kaj jim je v šoli všeč? Kaj najraje počnejo? 
Kaj si želijo?

Tukaj so njihova razmišljanja. Mogoče bodo »pri-
šla prav« bodočim prvošolcem, da bodo pogumno 
zakorakali v šolo.

IVA: V šoli je lepo, ker se dosti učimo in zato, ker 
sem dobila nove prijatelje.

ELA KLARA: V šolo lahko nosim torbo, v vrtec 
pa je nisem smela.

URBAN: Zelo v redu mi je, da se učim. Ko se kaj 
novega naučim in to znam, se lahko to doma s sestro 
učiva.

TAJA: V šoli mi je všeč zato, ker se lahko kaj na-
učim. Da se lahko zabavam. Da sem lahko s prijatelji, 
pa da se lahko cartam.

ŽIGA: V šoli mi je zabavno, ker so naloge včasih 
zabavne in tudi učiteljice so včasih zabavne. Všeč mi 
je, ker sem se dosti naučil. Pa tudi zabavno mi je, ker 
se lahko še malo igramo. Najbolj pomembno pa mi je, 
da ne rabim v šoli spati.

JURE: Všeč mi je, da veliko znam, ko se učimo. In 
to, da smo lahko danes prinesli igrače, da nam to uči-
teljice dovolijo. Pa všeč mi je, ko delamo na pametni 
tabli in rešujemo težke naloge in igrice.

TIMOTEJ: V šoli mi je lepo, ker se rad učim. Lah-
ko se še igram. Vesel sem, ko rešim težke naloge. Na-
učil sem se dobro brati, to mi je všeč.

LIJA: V šoli sem rada, ko se lahko igramo. V šoli 
več ne spimo. Vesela sem, ko imam pri nalogi vse 
prav. Všeč mi je, ko gremo kam z avtobusom, pa ko 

se sladkamo.
NEJC: V šoli je v redu, ker se učimo in igramo. 

Zelo mi je všeč, ko se igramo.
NAJA: Zato sem vesela, da sem šolarka, ker se lah-

ko več naučiš. Meni je v šoli všeč zato, ker se lahko s 
prijateljicami igram. Všeč mi, ker sem spoznala nove 
sošolce. Všeč mi je to, da se učimo pisati in brati.

ELA L.: Všeč mi je, da mi je mama za šolo kupila 
novo peresnico. Da se lahko igram z drugimi, da lah-
ko ustvarjamo in delam iz papirja.

DAVID: V prvem razredu je v redu. Najljubši 
predmet mi je matematika, ker lahko računam. Zdaj 
imam najboljšega prijatelja, to je Anže.

ANŽE: Rad se učim, zato sem rad v šoli, da se na-
učim kaj novega. Všeč mi je tudi, da se lahko igramo, 
da samo ne delamo.

LAN: V šoli mi je všeč, da se učimo matematiko, 
slovenščino in angleščino in da se po malici lahko 
igramo. Ponosen sem, da mi že gre zelo dobro brati. 
Vesel sem, ko nimamo pouka, da se lahko igramo. V 
šoli je prijetno.

TEO: Zabavno mi je, ko se učimo. Ni mi zabavno, 
ko moramo delati nekaj po svoje, ker se takrat prepi-
ramo za igrače. Za domačo nalogo imam rad naloge 
o nasledniku in predhodniku števil. Lepo mi je, da se 
imamo sošolci in sošolke radi.

TILEN: Ko si šolar, mi je všeč, da ne rabimo več 
počivati, ker mi to ni bilo nikoli všeč. V šoli mi je všeč, 
da se učimo, ker bomo potem več znali in da imamo 
več igrač.

GAJA: Rada sem v šoli, ker se nekaj naučimo, pa 
ker sem spoznala nove prijatelje, ker zdaj tudi poznam 
učiteljice, ki nas nekaj naučijo.

TJAŠA: V šoli je lepo, ker se lahko nekaj naučim. 
Ker sem spoznala nove prijatelje. V vrtcu sem se samo 
igrala in morala iti spat, to pa mi ni bilo všeč, ker ni-
sem bila zaspana. V šoli pa ne rabim spati in zato mi 
je všeč.

AVRELIJA: Všeč mi je, da se na igram sama, da 
sem spoznala nove prijatelje, da se včasih učiteljica 
šali in ne rabim spati. Da sem se prav naučila pisati 
črke, pa da sem se naučila števila do 15. Ni mi pa všeč, 
da se mora včasih učiteljica kregati na otroke, ker niso 
pridni.

ELA Z. T.: V šoli mi je všeč, ker se lahko učim. 
Rada imam učiteljice. Rada se spomnim, ko sem v 
šolo prinesla svojo igračo in sem jo predstavila. Pono-
sna sem na to, da sem se naučila reševati težke naloge 
s sličicami.

V šoli sta ta dan manjkala Jakob in Lara. Sošolci 
in sošolke so razmišljali o tem, zakaj so veseli, da sta 
njihova sošolka in sošolec:

O LARI: Vesela sem, da je naša sošolka. Je prija-
zna in se drži pravil. Je zabavna in se rada šali, veliko-
krat se smeji. Rada se igra.

O JAKOBU: Rad se igra. Imam ga rad, ker je do 
mene prijazen. Pridno se uči. V šoli več ni žalosten.
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My school

I go to Voličina Primary school. It's a big school. 
It's yellow and white. It has got a lot of classrooms and 
a gym. I really like the gym. Our school also has a 
kitchen, a canteen, stairs and halls. 

My favourite school subject is English. I really like 
it, because I am good at it and I don't have to study 
that much for it. 

The perfect teacher has to give good grades. He or 
she has to be friendly to his students. He has to go to 
school early every day.

Marko Sernec, 7. a

My school

My school is very big. It has two entries. It has a 
gym as well. There's a playground close to our school, 
where we have PE lessons when the weather is nice.

My favourite subject is PE (physical education).
My perfect teacher must be happy and not angry, 

caring, friendly and not too strict.
Jan Fistrovič, 7. a

My school

My school is in Voličina and it is called OŠ Voli-
čina. My favourite classroom is the classroom of the 
painter Janez Kramberger, because it has really com-
fortable chairs.

My favourite subject is PE, because I like sport. I 
train handball and it's my favourite sport.

A perfect teacher woudn't give us any homework 
or grades or tests. I wish we could eat McDonald’s 
food at our school. I also wish that students could play 
more instead of having lessons.

Timotej Šikman, 7. a

My thoughts about school
Voličina

I think that our school, primary school Voličina, 
is very nice. The building looks great outside and in-
side. The staff is nice, there are house rules, some a 
little strict, but they are understandable. I also like 
this school because there are many things around it, a 
playground or restaurant for example.

My favourite subject is Art. It’s fun to paint, draw 
and make other art and you don’t really have to study. 
I always get good grades and the teacher is nice. I also 
like English, PE and other subjects that I am relatively 
good at.

I think the perfect teacher is someone who isn’t 
too or unnecessarily strict but can still obtain the class 

quiet and calm. And of course can teach and explain 
the subject in a way that is easy for students to un-
derstand. But there are many types of teachers, so all 
teachers are great as long as they know what they are 
talking about.

Iva Šuman, 9. b

Things in the right light
 
Our school is very clean,
a perfect example what a school should be.
It satisfies all the needs for me,
If a competition for schools existed,
Our school would surely win. 

My favourite subject is Art no doubt.
It is like a stress timeout.
And its teacher is personally my best,
He's different than the rest.

A perfect teacher should have order,
Know his rules, put the boarder,
What I'm asking is at least the sense of humour,
Believe me, it won't cause a Tumour.

Vid Caf, 8. a

My school

My school is called OŠ Voličina. The headmaster 
of our school is Anton Goznik. Our school is very 
beautiful and quite big. My favourite classroom is for 
History and Geography, because it is spacious and the 
view from the windows is amazing. Students spend 
a lot of time in school. We learn, listen, discuss, read 
and spend time with our friends as well.

My favourite subject is Biology. I like Biology be-
cause it's interesting and the teacher is nice. I like lear-
ning about nature, human, animals etc. Time goes by 
so quickly when I have a Biology lesson and I forget 
about everything else.

My favourite teacher at our school is Dani Sajtl. I 
think he is so smart, he knows what he's doing and he 
is also one of the nicest people. I believe he is a perfect 
teacher and I wish all kids could have such a teacher. 

Hana Pivljakovič, 9. b

Žiga Šešerko in Matic Mastinšek, 6. b
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NAŠI NAJMLAJŠI

Pomlad v skupini Sončki

»Rega, rega, rega, kvak, se že sliši iz vseh mlak. 
Žabice nas pozdravljajo in pomlad naznanjajo.« V 
mesecu aprilu smo pričeli z Eko projektom in se tako 
veliko naučili o našem edinem domu, planetu Zemlji. 
Najprej smo spoznali žabice, njihove navade ter nji-
hov življenjski prostor – vodo. Ugotovili smo, da je či-
sta voda življenjsko pomembna za vsa živa bitja. Zato 
smo izvedli nekaj eksperimentov z vodo. Z njihovo 
pomočjo smo spoznali, da se nekatere snovi (sladkor, 
sol) v vodi topijo, medtem ko druge ostanejo enake 
(kocke, kamni). Izdelali smo si svojo milnico in na 
igrišču spuščali milne mehurčke. 

Odpravili smo se tudi na plavalni tečaj v Terme 
Ptuj, kjer smo skupaj s plavalnimi učitelji čofotali po 
vodi, se igrali razne igre ter se naučili plavati. Tako 
smo tudi mi zaplavali v vodi, kot to počnejo žabice v 
mlaki. V mesecu aprilu in maju pa se nismo posvetili 

samo skrbi za naravo, ampak smo poskrbeli tudi za la-
stno zdravje. Obiskala nas je namreč zobna asistentka 
iz Zdravstvenega doma Lenart, ki nam je skozi projekt 
Zobni alarm predstavila pomen umivanja zob. Nauči-
li smo se, da moramo za lep nasmeh redno skrbeti za 
naše zobe. 

Polni znanja in novih izkušenj pa vsak dan, da si 
zbistrimo misli in napolnimo energijo, odidemo na 
svež zrak. Na našem vrtčevskem igrišču se družimo s 
prijatelji, uživamo ob igri na igralih ali pa s pomočjo 
povečevalnih stekel raziskujemo rastlinski in živalski 
svet v bližnji okolici. Pobliže smo si že ogledali mra-
vljo, pajka, črička in še kaj. Ob vseh teh aktivnostih 
pa nas nežno božajo sončki žarki, ki pišejo zanimive 
zgodbe, ustvarjajo spomine in tkejo nova prijateljstva. 
S temi pozitivnimi mislimi in s soncem v srcu se pri-
pravljamo na vrtec v naravi in vas lepo pozdravljamo.

Sončki z vzgojiteljicama



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

Iva Šuman, 9. b Lucija Mesarec, 7. a Žana Žabčič, 9. b

Tineja Rupnik, 4. b Primož Petko, 7. a Ambrož Vugrinec, 7. a

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.


