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Tone Partljič na zaključku bralne značke

Na zaključku bralne značke, ki je bil v sredo, 30. 5. 2018, je učence obiskal pisatelj Tone Partljič. S svojimi 
besedami se je prikupil tako otrokom kot odraslim. Posebej je gost čestital zlatim bralcem, ki so osvojili 
bralno značko vseh 9 let šolanja. To so: Ajla Ana Egghart, Tajda Hamler, Blaž Kurnik, Eva Kurnik, Miha 
Pliberšek, Doroteja Potrč, Alja Sever in Alen Živko. Od 228 učencev jih je v tem šolskem letu bralno značko 
osvojilo 175 ali 76,75 %. Čestitamo! (več na strani 10)
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Zdaj smo starejši, močnejši, večji 
in bolj zgovorni

Kolesa časa se hitro obračajo, kar še posebej opa-
žamo vsi, ki delamo v vrtcu. Še zelo sveži so spomini 
na prve septembrske dni, ko je prag našega vrtca pre-
stopilo 82 otrok. Leto pa smo zaključili z 89 otroki. 
25 otrok se bo od vrtca poslovilo in bodo septembra 
prvič prestopili šolski prag.

Tudi letošnje leto je bilo obogateno z najrazlič-
nejšimi vsebinami in projekti, ki smo jih uspešno 
zaključili. Trudili smo se oblikovati prijetno, zdravo 
in stimulativno okolje in zagotavljati fleksibilnost ter 
pravico do izbire. Naše vodilo je bila vizija, ki smo jo 
oblikovali na podlagi dosedanjih izkušenj. Prizade-
vamo si, da vsi udeleženci, otroci, starši in zaposleni 
vsakodnevno gradimo mozaik z drobnimi kamenčki 
za boljši jutri. Skrb za optimalni gibalni razvoj je pri-
oritetna naloga našega vrtca, če pa k temu še dodamo 
medgeneracijsko druženje, dobimo projekt Simbioza 
giba. V času 14.–21. 10. 2017 smo v športnem duhu 
povezali dve generaciji. 

Obogatitveni program je zajemal raznovrstne de-
javnosti: vrtec v naravi, plavalni tečaj, lutkovni abo-
nma, zaključno ekskurzijo. Ponujeni in izvedeni so 
bili vsi programi. Vrtec v naravi je bil izveden za otro-
ke leto pred vstopom v šolo v domu Štrk pri Ptuju, 
prav tako plavalni tečaj, ki je potekal v Termah Ptuj. 

Lutkovno gledališče Maribor so otroci, drugega 
starostnega obdobja, obiskali dvakrat. Ogledali so si 
predstavi Pobalinska pujsa in O vili, ki vidi v temi. 

Ob koncu leta smo izvedi strokovno ekskurzijo za 
otroke II. starostnega obdobja. V LG Maribor smo si 
ogledali predstavo Janko in Metka in se udeležili de-
lavnic 101 fizika in V zaoderju. 

V vrtcu smo izpeljali naslednje projekte: Simbioza 
giba, Planetu Zemlja prijazen vrtec – Eko beri, Špor-
tni program Gibalček, projekt ZD Lenart – Zobokroki 
in Zobni alarm, Cici vesela šola.

V vrtcu je deloval pevski zbor Violinčki. 17 Vio-
linčkov se je staršem predstavilo na prireditvi Otroci 
in učenci pojejo, plešejo ter igrajo in na zaključni pri-
reditvi vrtca.

Strokovni delavki sta izvedli štiri ustvarjalne de-
lavnice – Ustvarjalnice. Potekale so v popoldanskih 
urah, po obratovalnem času vrtca. Namenjene so bile 
vsem staršem in otrokom iz našega kraja, ki radi kva-
litetno preživljajo prosti čas in se ob tem naučijo kaj 
novega. 

Strokovni delavki lutkovne skupine MAKS sta za 
otroke odigrali tri lutkovne predstave (Žogica Nogica, 
Zajčkov prvi sneg, Pika). 

Izvedenih je bilo več skupnih dejavnosti, poseb-
nih tednov in prireditev, v katere so bile vključene vse 
skupine otrok. Življenje in delo v vrtcu smo popestrili 
z raznolikimi dejavnostmi in gosti.

V tednu otroka so nas obiskali gasilci GD Voličina, 
policist, lutkovna skupina MAKS pa nam je pripravila 
predstavo Žogica Nogica. Z učenci šole smo se družili 
na množičnem teku v telovadnici. 

Na dan Tradicionalnega slovenskega zajtrka smo 
gostili čebelarja čebelarskega društva Sv. Ana, Aleša 
Vaneka. 

Organizirali smo Miklavževo presenečenje, novo-
letno Škratovanje, obisk Božička (vsi otroci so preje-
li knjigo), praznično kosilo in novoletno rajanje. Ob 
obiskih pravljičarke Aleksandre Papež iz Knjižnice 
Lenart smo velikokrat prisluhnili pravljici, zaplesali 
in zapeli. 

Projekt Planetu Zemlja prijazen vrtec je trajal celo 
vrtčevsko leto in s ciljem, vzgoja za okoljsko odgovor-
nost, vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju, 
razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in učin-
kovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija).

Otroci enote Selce se lahko pohvalijo z nepozabno 
izkušnjo. Meseca oktobra so se udeležili Lumpi teka v 
Ljubljani na povabilo Družbe Mercator kot eden iz-
med petih »naj vrtcev« v Sloveniji. Na tek so jih po-

AKTUALNO

Gaja Mastinšek, Vrabčki, 5 let

Gael Ekselenski Lazič, Lunice, 4 leta
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spremili starši in vzgojiteljici. 
Sodelovali smo na proslavah v kulturnem domu v 

Selcah in v Voličini. Ob zaključku šolskega leta smo se 
poslovili z zaključno prireditvijo, ki smo jo posvetili 
mini maturantom. 

Prizadevali smo si za dobro sodelovanje s starši na 
različne načine, zato smo posebno pozornost name-
njali obveščanju in vključevanju staršev oz. aktivne-
mu sodelovanju staršev pri vzgojnem delu. 

Skupna druženja in srečanja (jesenski piknik na 
Poleni, Simbioza giba, Škratovanje s škratom Kuzmo, 
srečanje z mamicami in zaključna prireditev vrtca) so 
bila priložnost za sproščeno in neposredno sodelova-
nje otrok, staršev, starih staršev in pedagoških delavk. 
Vse to in še več z namenom ustvarjanja pozitivnih 
odnosov med nami, otroki in starši. Izvedeno je bilo 
tudi predavanje za starše na temo Od igre do klopi, 
gospoda Simona Rajšpa.

Za še bolj privlačen, kreativen in drugačen vsak-
danjik pa so skozi leto skrbeli številni dijaki in študen-
tje, ki smo jim omogočili hospitacije in mentorstva.

Vrtčevsko leto 2017/18 smo začeli veselo in ubra-
no in tako smo ga tudi pripeljali do konca. Zdaj so 
otroci starejši, močnejši, večji, bolj zgovorni in že 
malo zaljubljeni. 

Veliko je bilo doseženih uspehov, izpeljanih pro-
jektov in premaganih še tako velikih ali majhnih ko-
rakov. Za dosego ciljev smo zaslužni vsi − strokovni 
delavci, otroci, starši, tehnični kader, saj le s trudom 
in medsebojno povezanostjo dosežemo vrh.

Vam in vašim otrokom želimo vesele, varne ter 
zdrave počitniške dni, bodočim šolarjem pa vse dobro 
v šolskih klopeh. 

Klavdija Žabčič, vodja vrtca

Znamo več

V šolo je bilo septembra vpisanih 230 učencev, 
enako število jih je vpisanih ob zaključku šolskega 
leta, vendar je šolo v tem šolskem letu obiskovalo 228 
učencev, ker sta se 2 učenki 4. razreda izobraževali na 
domu. Vsi učenci so bili uspešni, zato napredujejo v 
višji razred oz. jih 28 zaključuje šolanje.

Dejavnosti v vrtcu in pouk v šoli ter druge načr-
tovane aktivnosti so bile izvedene v skladu z letnim 
delovnim načrtom.

Šola je 12. 9. 2017 organizirala skupni roditeljski 
sestanek s predavanjem za starše otrok iz vrtca in I. 
VIO. Na roditeljskem sestanku je imel strokovno pre-
davanje g. Simon Rajšp z naslovom Od igre do klopi. 
Prav tako je bil organiziran roditeljski sestanek tudi za 
starše učencev II. in III. VIO in sicer 21. 9. 2017. Tudi 
na tem sestanku je strokovno predavanje izvedel g. Si-
mon Rajšp z naslovom V šolo gre otrok, ne starši.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je 
na povabilo učencev 3. a razreda udeležil 7. prireditve 
ob praznovanju 260-letnice organiziranega šolstva v 

Voličini, ki je bila v torek, 19. 9. 2017, ob 18.00 v kul-
turnem domu v Voličini. Na prireditvi je bil slavno-
stni govornik. 

Učenci 2. a, 3. a in 3. b razreda so se udeležili 
plavalne šole v naravi, in sicer v CŠOD Burja v času 
25.–29. 9. 2017, prav tako so se učenci 5. a, 6. a in 6. 
b udeležili zimske smučarske šole v naravi v CŠOD 
Planinka 8.–12. 1. 2018. Učenci 7. a in 8. a so bili v šoli 
v naravi v CŠOD Soča 3.–7. 4. 2018.

V sredo, 4. 10. 2017, smo na šoli izvedli tehniški 
dan z naslovom Z roko v roki, v okviru katerega smo 
želeli pri učencih razvijati vrednoto strpnost do dru-
gačnosti. Obiskali smo institucije v domačem kraju, 
kjer poteka varstvo, delo in bivanje odraslih s poseb-
nimi potrebami. 

V petek, 20. 10. 2017, je bil v dvorani kulturne-
ga doma v Voličini organiziran koncert za dober na-
men. 

OŠ Voličina je v okviru praznika Občine Lenart 
prejela najvišje občinsko priznanje Zlati lenarški grb. 

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic in ob 55-le-
tnici delovanja Knjižnice Lenart je 17. novembra 2017 
knjižnico Osnovne šole Voličina in Krajevno knjižni-
co Voličina obiskal in si jo ogledal minister za kulturo 
Republike Slovenije, g. Anton Peršak. 

V sklopu projekta ZRSŠ z naslovom Razvijanje for-
mativnega spremljanja učencev je učitelj TIT in FIZ, 
Davorin Žižek, v petek, 24. 11. 2017, izvedel hospi-
tacijsko uro. Uro sva spremljala s svetovalcem ZRSŠ 
OE Maribor za področje TIT, g. Gorazdom Fišerjem. 
Učitelju Davorinu čestitam za dobro načrtovan in iz-
peljan pouk.

Učenci, ki obiskujejo likovni krožek in IP likovno 
snovanje, so si 30. 11. 2017 ogledali prvo posthumno 
retrospektivno razstavo del Bojana Golije v UGM. 
Ogledali so si več kot 150 originalnih grafik in risb iz 
zbirke Umetnostne galerije Maribor in iz umetnikove 

AKTUALNO

Vita Munda, 3. b
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zapuščine. 
Bivši učenci OŠ Voličina Dominik Petko, Tadej 

Kurnik, Katarina Leš, Tina Perko, Manuela Brunčič, 
Saška Kurnik in Karin Petko ter vzgojiteljica Tjaša 
Korenjak so se v torek, 12. 12. 2017, ob tehnični pod-
pori Domna Leša v dvorani kulturnega doma v Vo-
ličini predstavili sedanjim učencem šole z glasbeno 
komedijo Zmenek, avtorice in režiserke Karin Petko. 

V torek, 12. 12. 2017, je med 17.00 in 18.30 uro 
na šoli potekal karierni sejem. S svojimi izdelki in in-
formativnim materialom se je predstavilo 19 srednjih 
šol iz Podravske regije. Učenci od 6. do 9. razreda in 
njihovi starši so lahko pridobili informacije, ki jim 
bodo pomagale pri pomembni odločitvi glede poklic-
ne poti.

OŠ Voličina je v torek, 19. 12. 2017, organizirala 
13. zaključno prireditev ob praznovanju 260-letnice 
organiziranega šolstva. Skupaj z društvi in Občino 
Lenart smo organizirali 13 prireditev, prvo 7. 2. 2017, 
zadnjo pa 19. 12. 2017. Na prireditvah so nas obiskali 
in nagovorili pomembni gosti, predsednik RS Borut 
Pahor, 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. 
Slikar Jože Kramberger, bivši učenec šole, je šoli ob 
jubileju podaril 17 svojih del. Članice likovne skupi-
ne Martine Golija so razstavile svoja dela v prostorih 
šole. Društvo ljubiteljev in gojiteljev živali Maribor je 
pripravilo razstavo malih živali. S 17 deli se je oboga-
tila knjižna zbirka knjižnice OŠ Voličina, in sicer s te-
meljnimi deli oz. dokumenti slovenskega jezika, ki jih 
je šoli podarila bivša učenka šole, dr. Fanika Krajnc-
Vrečko. Šola je decembra izdala zbornik Voličina – 
moj svet 2, ki je nadaljevanje zbornika iz leta 2007. 
Z izdajo zbornika nadaljujemo beleženje pomembnih 
dogodkov današnjega časa na področju KS Voličina 
našim zanamcem. Občina Lenart je finančno podprla 
izvedbo prireditev ob praznovanju in izdajo zborni-
ka. Ob tej priložnosti se želim posebej zahvaliti vsem 
sodelavcem, da s sodelovanjem in povezovanjem na 
nivoju ustanove in tudi širše kažemo, da smo uspe-
šni na mnogih področjih. Učencem dajemo vzgled, 

jih spodbujamo in omogočamo veliko priložnosti, da 
pokažejo znanje in talente. Na zaključni prireditvi se 
je šola zahvalila za večletno odlično sodelovanje dru-
štvom, posameznikom, organizacijam in ustanovam.

V prostorih OŠ Voličina je bilo 16. januarja 2018 
delovno srečanje, ki ga je organiziral ZRSŠ OE Ma-
ribor. Delovnega srečanja na temo pedagoškega vo-
denja, usmerjenega v procese učenja, se je udeležila 
ga. mag. Vera Bevc (predstojnica ZRSŠ OE Maribor) 
in ravnatelji: g. Boris Mlakar (OŠ Sveta Ana), g. mag. 
Mirko Žmavc (OŠ Cerkvenjak – Vitomarci), g. Dar-
ko Škerget (OŠ Sveta Trojica), ga. Andreja Košti (OŠ 
Sladki Vrh), g. Slavko Senekovič (OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol), ga. Mihelca Fajs (OŠ Rudolfa Maistra 
Šentilj), g. Darko Rebernik (OŠ Korena), ga. mag. 
Špela Drstvenšek (OŠ Toneta Čufarja) in g. mag. An-
ton Goznik (OŠ Voličina). Pri učiteljih Regini Dobaja, 
Nataši Herga Kosi in Davorinu Žižku smo opravili ho-
spitacije po principu učnega sprehoda. Vsi učitelji so 
pouk izvajali po načelih formativnega spremljanja. Na 
podlagi spremljave in zbranih dokazov se je v pedago-
ški diskusiji potrdilo, da so učenci vedeli, kaj se učijo 
in kje bodo to znanje uporabili. Prav tako so učenci 
poznali kriterije uspešnosti. Učenci so učencem pri 
FIZ podajali povratne informacije in s tem omogočali 
razmišljanje o učenju in o nadaljnjih korakih v proce-
su učenja. Vsem trem učiteljem: Regini, Nataši in Da-
vorinu se zahvaljujem, da so bili pripravljeni postaviti 
na ogled pouk, ki ga izvajajo. V razgovoru so zraven 
povratne informacije o izvajanju pouka prejeli pohva-
le in potrditev, da v razredu delajo kakovostno. 

V soboto, 20. 1. 2018, se je na Osnovni šoli Voli-
čina odvijala sobotna šola za nadarjene učence iz ob-
močja Slovenskih goric.

Na šoli je bil 30. 1. 2018 prav poseben dan, para-
olimpijski športni dan. Obiskali so nas člani Zveze za 
šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, ki 
si skupaj z Mednarodnim Paraolimpijskim komitejem 
prizadevajo za uveljavitev športa invalidov kot enako-
praven in polnopraven vidik športa. Premagati želijo 
predsodke, ki se v zvezi z invalidi pojavljajo v družbi. 
Učenci so ta dan spoznali nekaj pravil določenih pa-
raolimpijskih športov, najmlajši so poslušali pravljico 

AKTUALNO

Amadej Ploj, 5. a Julijan Sužnik, 7. a
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o enokrilnem zmaju, spoznali so življenjsko zgodbo 
športnika invalida ter se tudi sami preizkusili v špor-
tu z določenimi omejitvami. Spoznali so drugačnost, 
nove poti za dosego ciljev, nove ljudi, se z njimi pogo-
varjali, igrali in jih tudi občudovali. Skupaj smo preži-
veli prekrasen dan. 

V počastitev slovenskega kulturnega praznika 
smo 6. 2. 2018 pripravili prireditev, s katero smo želeli 
pokazati, da se na naši šoli veliko ukvarjamo s kulturo. 
S poezijo, glasbo in plesom smo pokazali, da je ume-
tnost del nas. 

Evropski poslanec Franc Bogovič je 9. 2. 2018 
skupaj z županom Občine Lenart, mag. Janezom 
Krambergerjem, obiskal OŠ Voličina. Spregovoril je z 
učenci 6. a, 6. b, 7. a in 8. a razreda in jim na kratko 
predstavil Evropsko unijo. Vsi učenci so prejeli knjigo 
z naslovom Miha spozna Evropsko unijo. 

V sredo, 14. 2. 2018, in v sredo, 14. 3. 2018, se pouk 
v šoli ni izvajal, prav tako tudi ne dejavnosti v vrtcu, 
ker je potekala stavka. Čeprav smo za tiste otroke, za 
katere starši ne bi mogli zagotoviti varstva, v šoli in 
vrtcu zagotovili minimum delovnega procesa, v vrtec 
in šolo ni prišel oba dneva stavke noben otrok.

Proslava ob materinskem dnevu je bila 23. 3. 2018. 
S svojim nastopom so otroci izkazali hvaležnost ma-
mam za njihovo neizmerno ljubezen in podporo.

V četrtek, 12. 4. 2018, se je izvajala območna re-
vija otroških pevskih zborov, v sredo, 18. 4. 2018, pa 
še območna revija mladinskih pevskih zborov. Obe 
reviji sta bili v kulturnem domu v Cerkvenjaku. Pod 
mentorstvom Aleksandra Šijanca sta ubrano zapela 
oba zbora OŠ Voličina. 

V času od ponedeljka, 16. 4. 2018, do petka, 20. 4. 
2018, so se otroci iz vrtca Voličina in vrtca v Selcah, ki 
bodo 1. septembra 2018 postali šolarji, skupaj z učen-
ci 1. a razreda udeležili 10-urnega plavalnega tečaja v 
Termah Ptuj

Za učence III. VIO se je 19. 4. 2018 v sodelovanju 
s Fakulteto za energetiko Univerze v Mariboru na šoli 
izvajal tehniški dan z naslovom Energija in energetika. 
Učenci so bili razdeljeni v 5 skupin. Organiziranih je 
bilo 5 različnih tematskih delavnic z naslednjimi na-
slovi: Od elektrarne do sobe (Miralem Hadžiselimo-

vić), Motorji z notranjim izgorevanjem (Simon Mar-
čič), Energija sonca (Sebastijan Seme), Telemetrija z 
uporabo pametnih naprav (Dalibor Igrec), Električna 
plovila in vozila (Klemen Sredenšek, predavanje, Do-
men Kavšek, demonstracija leta s kvadrokopterjem, 
Nataša Babošek iz podjetja E prihodnost, predstavitev 
električnega vozila).

V sredo, 25. aprila 2018, smo organizirali glasbeno 
prireditev Otroci in učenci pojejo, plešejo ter igrajo.

Učenci OŠ Voličina so v sredo, 9. 5. 2018, na dan 
Evrope obiskali Predsedniško palačo, kamor jih je 
povabil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 
Učenci 4. a razreda z razredničarko Natašo Herga Kosi 
so se predsedniku s pismom prijazno zahvalili, ker jih 
je obiskal na 7. prireditvi ob praznovanju 260-letnice 
šolstva 19. 9. 2017, na kateri je bil slavnostni govornik. 
Obiska so se udeležili tudi učenci 4. b in 8. a razreda. 

Učenci 3. a in b razreda so iz petka, 18. 5. 2018, na 
soboto noč preživeli v šoli. 

Na šoli je bil v drugi polovici maja izveden astro-
nomski večer na temo Luna in Mars. Aktivnost je bila 
izvedena v okviru programa za nadarjene, astronom-
skega večera pa so se lahko udeležili vsi, ki jih to za-
nima. 

Učence 1. in 2. a je 1. 6. 2018 obiskal ilustrator 
Wout Schildermans, ki je potoval po Sloveniji. Njego-
vo umetniško ime je Melvin in prihaja iz Belgije. Ilu-
striral je knjigo Pozor, huda babica. Knjigo so učenci 
spoznali v okviru projekta Naša mala knjižnica. Obisk 
z delavnico je bil nagrada za uspešno sodelovanje v 
tem projektu. Melvin je ob odhodu izrazil preseneče-
nje in navdušenje nad učenci in šolo. Dejal je, da se je 
pri nas zelo dobro počutil. 

Zmagovalci 35. tekmovanja za čiste zobe ob zdravi 
prehrani celotne Podravske regije so učenci 4. a razre-
da. Za nagrado jim je ZD Lenart podaril izlet na za-
ključek, ki je bil v ponedeljek, 4. 6. 2018, v Hali Tivoli 
v Ljubljani in voden obisk v ZOO Ljubljana. Izleta so 
se udeležili tudi učenci 3. a razreda, saj jim je zmaga 
ušla le za las. Učenci so uživali v nastopu gimnastične 
skupine, akrobacijah skupine Dunking Devils in rajali 
s skupino Čuki. 

Junija 2018 je Javni sklad RS za kulturne dejavno-

AKTUALNO

Saška Gavez, 3. a Nika Vnučec Hlupić, 5. a
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sti OŠ Voličina podelil naziv kulturna šola za obdobje 
2018–2023.

Tekmovanje iz znanja slovenščine je bilo v tem 
šolskem letu razdeljeno na tekmovanje Mehurčki za 
učence I. VIO in tekmovanje za Cankarjevo prizna-
nje za učence II. in III. VIO. Tekmovanja z naslovom 
Mehurčki se je udeležilo 26 učencev, tekmovanja za 
Cankarjevo priznanje prav tako 26 učencev. 

Od 228 učencev jih je v tem šolskem letu bralno 
značko osvojilo 175 ali 76,75 %. Čestitamo!

Šolskega tekmovanja iz znanja matematike se je 
udeležilo 134 tekmovalcev od 1. do 9. razreda. Brona-
sto Vegovo priznanje za uspeh na tekmovanju Med-
narodni matematični kenguru 2017/18 je osvojilo 43 
učencev.

Aprila so učenci 3. razreda OŠ Voličina pisali po-
skusni NPZ pri SLJ in MAT. Vseh 29 učencev je pisalo 
MAT, SLJ pa 28.

Na začetku maja je od 28 učencev v 6. razredu pi-
salo NPZ pri SLJ in MAT 26, pri TJA pa 25.

Prav tako je vseh 28 učencev 9. razreda pisalo NPZ 
pri SLJ in MAT, pri TJA pa 27. 

Učenci 3. razreda so pri SLJ dosegli 79,87 % 
(71,32 %), pri MAT 83,36 % (74,37 %) uspešnost. V 
oklepajih so podatki o dosežkih pri poskusnem pre-
verjanju na nivoju Slovenije. Pri obeh predmetih so v 
povprečju tretješolci dosegli 81,62 % uspešnost, na ni-
voju države pa je uspeh pri obeh predmetih 72,85 %.

Učenci 6. razreda so pri SLJ dosegli 51,85 % 
(46,24 %), pri MAT 54,38 % (52,52 %) in pri TJA 
52,25 % (51,06 %) uspešnost. Pri vseh treh predmetih 
so šestošolci v povprečju dosegli 52,83 % uspešnost, 
na nivoju države pa je uspeh pri NPZ 49,94 %.

Učenci 9. razreda so pri SLJ dosegli 53,04 % 
(51,00 %), pri MAT 55,00 % (53,06 %) in pri TJA 
54,44 % (59,77 %) uspešnost. V oklepajih so podatki 
o dosežkih na nivoju Slovenije. Pri vseh treh predme-
tih so v povprečju devetošolci dosegli 54,16 % uspe-
šnost, na nivoju države pa je uspeh pri NPZ pri teh 
treh predmetih 54,49 %.

Na prireditvi ob zaključku šolskega leta, ki je bila 
v sredo, 20. 6. 2018, se je šola zahvalila učencem, ki so 
se v šolskem letu še posebej izkazali na raznih tekmo-

vanjih in dosegli izreden uspeh na učnem, kulturnem, 
umetniškem ali športnem področju, zato se jim je po-
dela knjižna nagrada in majica NAJ UČENEC OŠ Vo-
ličina oz. NAJ ŠPORTNIK OŠ Voličina. 

Nik Diego Damiš je na regijskem tekmovanju iz 
konstruktorstva in obdelave gradiv, v kategoriji obde-
lava lesa, osvojil 2. mesto, mentor Davorin Žižek.

Ana Kurnik je na področnem tekmovanju Šolske-
ga plesnega festivala med mlajšimi pari (do vključno 
šestega razreda) v standardnih plesih (angleški valček, 
tango in quickstep) s plesalko Tinkaro Štruc osvojila 
2. mesto, mentorica Petra Cvikl Marušič.

Manja Kurnik je na kvizu o življenju in delu ge-
nerala Rudolfa Maistra, ki je bil 19. 5. 2018 v vojašni-
ci generala Rudolfa Maistra, osvojila zlato Maistrovo 
priznanje, mentorica Zdenka Ekselenski. 

Luka Horvat je na področnem tekmovanju Šol-
skega plesnega festivala v standardnih plesih (angleški 
valček, tango in quickstep) s plesalko Tajdo Hamler 
osvojil 3. mesto, mentorica Petra Cvikl Marušič.

Žana Žabčič je na področnem tekmovanju v atle-
tiki 7. 5. 2018 v Mariboru, v kategoriji skok v višino 
za dekleta, s preskočenimi 138 cm osvojila 3. mesto, 
mentorica Petra Cvikl Marušič. 

Klara Petek je več let plesala balet v baletni šoli v 
Lenartu in zadnja leta pleše v Mariboru. Letos je bila 
izbrana za vlogo v znanem pravljičnem baletu Hre-
stač. 

Mija Marušič pleše moderni ples pri Plesni izbi 
Maribor. Na državnem tekmovanju Pika miga, ki je 
bilo 6. oktobra 2017 v Velenju, je s plesno skupino za 
nastop Odsevi prejela zlato priznanje. 

Brina Bezjak je na 18. odprtem državnem pr-
venstvu MTZS, ki je bilo 26. 5. 2018 v Novi vasi pri 
Blokah, s plesno skupino Mažoretnega kluba Lenart, 
v kategoriji pompom, osvojila srebro medaljo.

Hana Pivljakovič je v soboto, 3. 2. 2018, na med-
narodnem festivalu Master Dance Festival – Lukec 
Open, ki je potekalo v Brežicah, s skupino Unlimited 
osvojila srebrno priznanje, prav tako je Hana osvojila 
srebrno priznanje na Rolly dance open, ki je bilo 19. 
5. 2018 v Mariboru. 

Tinkara Štruc je na regijskem tekmovanju iz kon-

Manja Kurnik in Neja Hadžiselimović, 7. a Jan Hegedič, 5. a
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struktorstva in obdelave gradiv, v kategoriji obdelava 
papirja, osvojila 1. mesto, mentor Davorin Žižek. Prav 
tako pa je Tinkara na področnem tekmovanju Šolske-
ga plesnega festivala med mlajšimi pari (do vključno 
šestega razreda) v standardnih plesih (angleški valček, 
tango in quickstep) s plesalko Ano Kurnik osvojila 2. 
mesto, mentorica Petra Cvikl Marušič.

Jan Urbanc je na področnem tekmovanju Šolskega 
plesnega festivala v latinskoameriških plesih (samba, 
čača in rock'n'roll) s plesalko Tajdo Hamler osvojil 2. 
mesto, mentorica Petra Cvikl Marušič. Jan je bil zelo 
uspešen tudi na področnem tekmovanju v atletiki 7. 
5. 2018 v Mariboru v kategoriji skok v višino za fante. 
S preskočenimi 157 cm je premagal vso konkurenco 
in osvojil 1. mesto, mentorica Petra Cvikl Marušič. 

Luka Poš Šuman je na državnem tekmovanju iz 
znanja matematike osvojil srebrno Vegovo priznanje, 
mentorica Petra Munda.

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

Alja Sever je na državnem tekmovanju iz znanja 
nemškega jezika osvojila srebrno priznanje, mentori-
ca Irena Zgaga.

Žan Zorman je na regijskem tekmovanju iz zna-
nja fizike osvojil srebrno priznanje, mentor Davorin 
Žižek. 

Alen Živko je na 3. državnem tekmovanju v igra-
nju na diatonično harmoniko za nagrado Cirila De-
miana v starostni skupini 1.C osvojil srebrno nagra-
do. Prav tako je Alen prejel tudi srebrno priznanje 
na 12. Mednarodnem tekmovanju harmonikarjev za 
nagrado Avsenik 2018. Alen je bil zelo uspešen tudi 
na regijskem tekmovanju iz znanja fizike, saj je osvojil 
srebrno priznanje, mentor Davorin Žižek. 

Žiga Šešerko je na regijskem tekmovanju iz kon-
struktorstva in obdelave gradiv, v kategoriji obdelava 
lesa, osvojil 2. mesto, mentor Davorin Žižek. Prav 
tako je bil zelo uspešen na državnem tekmovanju iz 
Vesele šole, saj je osvojil srebrno priznanje, mentorica 
Alanka Knuplež. 

Iva Šuman je na kvizu o življenju in delu gene-

rala Rudolfa Maistra, ki je bil 19. 5. 2018 v vojašnici 
generala Rudolfa Maistra, osvojila zlato Maistrovo 
priznanje, mentorica Zdenka Ekselenski. Iva pa se je 
zelo izkazala tudi na državnem tekmovanju iz znanja 
zgodovine, saj je osvojila srebrno priznanje, mentori-
ca Zdenka Ekselenski.

Neja Hadžiselimović je na kvizu o življenju in 
delu generala Rudolfa Maistra, ki je bil 19. 5. 2018 
v vojašnici generala Rudolfa Maistra, osvojila zlato 
Maistrovo priznanje, mentorica Zdenka Ekselenski. 
Odlično pa se je Neja izkazala tudi na območnem tek-
movanju iz znanja geografije, saj je osvojila srebrno 
priznanje, mentorica Zdenka Ekselenski.

Dora Egghart je na državnem tekmovanju iz Ve-
sele šole osvojila srebrno priznanje, mentorica Alanka 
Knuplež. Zelo uspešna pa je bila Dora tudi na regij-
skem tekmovanju iz znanja slovenskega jezika, saj je 
osvojila srebrno Cankarjevo priznanje, mentorica Lu-
cija Hameršak. 

Julija Sirk je na državnem tekmovanju iz znanja 
biologije osvojila srebrno priznanje, mentorica Nataša 
Fras. Odlično pa se je Julija izkazala tudi na državnem 
tekmovanju iz Vesele šole, saj je osvojila srebrno pri-
znanje, mentorica Alanka Knuplež. 

Rene Hercog je tekmovalec Judo kluba Branik iz 
Maribora, ki je na državnem prvenstvu v Beltincih, v 
kategoriji mlajših kadetov nad 81 kg, osvojil 2. me-
sto. Rene pa je bil odličen tudi na državnem šolskem 
prvenstvu v judu, saj je v kategoriji nad 81 kg, postal 
državni prvak, mentorica Petra Cvikl Marušič.

Tai Kmetič je na mednarodnem tekmovanju tol-
kalistov Beograd 2018, v kategoriji od 10 do 12 let, 
osvojil 1. mesto.

Gaja Rojs je na državnem prvenstvu WKSA, ki je 
bilo v Jarenini 14. 4. 2018, v kategoriji kate deklice – 
malčice beli pas, osvojila 3. mesto. Gaja je na istem 
tekmovanju, v kategoriji kate ekipno deklice, osvojila 
3. mesto.

Tjaša Rojs je na državnem prvenstvu WKSA, ki 
je bilo v Jarenini 14. 4. 2018, v kategoriji kate deklice 
– malčice beli pas, osvojila 2. mesto. Tjaša je na istem 
tekmovanju, v kategoriji kate ekipno deklice, osvojila 
3. mesto.

Hera Agapito Masten je na državnem prvenstvu 
WKSA, ki je bilo v Jarenini 14. 4. 2018, v kategoriji 
kumite deklice – mladi do 47 kg oz. kadetinje A do 45 
kg, osvojila 1. mesto. Hera je na istem tekmovanju, v 
kategoriji kate ekipno deklice, osvojila 1. mesto.

Sara Rojs je na državnem prvenstvu WKSA, ki 
je bilo v Jarenini 14. 4. 2018, v kategoriji kate deklice 
– mladi zelen oz. moder pas, osvojila 1. mesto. Sara 
je na istem tekmovanju, v kategoriji kumite deklice – 
mladi do 47 kg oz. kadetinje A do 45 kg, osvojila 2. 
mesto. Sara je na istem tekmovanju, v kategoriji kate 
ekipno deklice, osvojila 1. mesto.

Nik Rojko je na regijskem tekmovanju iz kon-
struktorstva in obdelave gradiv, v kategoriji obdelava 
kovin osvojil, 3. mesto, mentor Davorin Žižek. Nik 

AKTUALNO

Nino Muršec, 9. a
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je s plesalko Evo Kurnik na področnem tekmovanju 
Šolskega plesnega festivala v standardnih plesih (an-
gleški valček, tango in quickstep) osvojil 1. mesto, na 
istem tekmovanju sta plesalca osvojila 1. mesto tudi v 
latinskoameriških plesih (samba, čača in rock'n'roll), 
mentorica Petra Cvikl Marušič. Nik tudi kolesari in je 
član KK TBP Lenart, ki je na državnem prvenstvu na 
velodromu v Kranju 6. in 7. julija 2016, v kategoriji 
Dečki A – vožnja na točke, osvojil 2. mesto. 

Tajda Hamler je na področnem tekmovanju Šol-
skega plesnega festivala v latinskoameriških plesih 
(samba, čača in rock'n'roll) s plesalcem Janom Urban-
cem osvojila 2. mesto, v standardnih plesih (angleški 
valček, tango in quickstep) s plesalcem Lukom Hor-
vatom pa 3. mesto, mentorica Petra Cvikl Marušič. 
Tajda tudi kolesari in je članica KK TBP Lenart. Na 
državnem prvenstvu na velodromu, ki je bilo v Kranju 
6. in 7. julija 2016, je v kategoriji deklice A – vožnja na 
čas (2000 m) osvojila 3. mesto, v kategoriji deklice A – 
vožnja na čas (500 m) pa je osvojila 2. mesto. 

Eva Kurnik je s plesalcem Nikom Rojkom na 
področnem tekmovanju Šolskega plesnega festivala 
v standardnih plesih (angleški valček, tango in quic-
kstep) osvojila 1. mesto, na istem tekmovanju sta 
plesalca osvojila 1. mesto tudi v latinskoameriških 
plesih (samba, čača in rock'n'roll), mentorica Petra 
Cvikl Marušič. Eva se je 18. 1. 2018 udeležila Med-
narodnega tekmovanja solo pevcev Lazar Jovanović v 
Beogradu, ki velja za enega večjih opernih tekmovanj 
v tem delu Evrope, saj se ga vsako leto udeleži preko 
sto tekmovalcev iz skoraj desetih držav. Na tem tek-
movanju lahko mladi pevci pred mednarodno žirijo 
uveljavljenih opernih pevcev in pedagogov pokažejo 
svoje znanje. Eva je v svoji kategoriji (predkategorija 
/A) osvojila 1. nagrado.

Na podlagi sklepa učiteljskega zbora in v skladu s 

Pravili šolskega reda OŠ Voličina se dvema učencema 
za dosežene uspehe v šolskem letu 2017/18 ni podelila 
knjižna nagrada in majica Naj učenec OŠ Voličina ali 
Naj športnik OŠ Voličina.

Šola in vrtec dobro sodelujete s starši in starimi 
starš prav tako pa tudi z društvi in drugimi organi-
zacijami v našem kraju in širše. Vsem, ki ste kakor-
koli sodelovali pri izpeljavi naših dejavnosti v vrtcu 
in šoli ter jih z vašo prisotnostjo popestrili in dodali 
svoj kamenček v mozaik dobrih odnosov, se najlepše 
zahvaljujemo. Ob tej priložnosti se moram ponovno 
še posebej zahvaliti vsem zeliščarkam, saj učenci ze-
liščarskega krožka doživljajo dejavnost, kot rečemo 
toplo in domače.

Formativno spremljanje procesa učenja je opre-
deljeno kot pedagoški dialog za soglasno skupno 
učiteljevo in učenčevo spremljanje, kontroliranje in 
usmerjanje razvoja učenja posameznika, da bi izbolj-
šali učni učinek v procesu učenja in da bi bila sodba o 
vrednosti naučenega ob koncu učenja čim bolj kvali-
tetna (vir: Komljanc, 2004, www.zrss.si). Formativno 
spremljanje je tisto, ko je povratna informacija v obli-
ki nasveta za izboljšanje znanja (D. William). Da bi 
bili učinki učenja pri učencih OŠ Voličina čim boljši, 
smo za vse strokovne delavce v drugi polovici šolskega 
leta v sodelovanju ZRSŠ na šoli organizirali seminar-
je na temo formativnega spremljanja. Na seminarjih 
smo v strokovnih razpravah diskutirali in razmišljali 
o pomenu kvalitetne povratne informacije za vsakega 
učenca, namenih učenja in kriterijih uspešnosti pri 
poku. Na zadnjem seminarju smo učitelji drug druge-
mu predstavili konkretne primere formativnega spre-
mljanja, ki jih izvajamo pri pouku.

Vsem sodelavcem se iskreno zahvaljujem, ker ste 
delo v tem šolskem letu opravili zelo dobro, da lahko 
na podlagi uspehov trdim, da so se otroci in učenci 
naučili veliko novega in zato znajo več.

Lepe in nepozabne počitnice želim otrokom, 
učencem in staršem, sodelavcem pa prijeten zaslužen 
dopust.

Ravnatelj

Poročilo o višini in porabi
sredstev šolskega sklada

V tem šolskem letu smo v šolskem skladu zbra-
li 10.325,02 €. Za izdajanje 10 številk šolskega glasila 
Šolarček smo porabili za stroške tiskanja 2.000,00 €. 
Za nakup novih učil in učnih pripomočkov smo na-
menili 8.325,02 €.

Šola je upravnemu odboru šolskega sklada, ki se je 
sestal v četrtek, 7. 6. 2018, na podlagi potreb in želja 
učiteljev ter vzgojiteljev predlagala, odbor pa je po-
trdil, da se iz sredstev šolskega sklada kupijo pripo-
močki in učila pri Ječnik d.o.o. za I. VIO in OPB v 
vrednosti 695,40 € (različne konstrukcijske zbirke) in 

Tineja Rupnik, 4. b
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učila ter igrače za vrtec v vrednosti 596,58 € (različne 
družabne igre), pri Enko šport d.o.o. učila za ŠPO v 
vrednosti 1.008,06 € (trampolin, voziček za žoge in 
markirne majice), pri Radovednež, Karmen Kržišnik 
s.p. učila za I. VIO v vrednosti 475,42 € (pripomoček 
za vaje iz grafomotorike), pri Mimovrste d.o.o. učila 
za I. VIO v vrednosti 147,40 € (dva globusa) in uči-
la za GEO v vrednosti 162,40 € (14 kompasov), pri 
Knjigca, Mihael Zorec s.p. učilo za I. VIO v vrednosti 
84,00 € (namizni oder), pri Kartografija d.o.o učilo 
za I. VIO v vrednosti 190,00 € (zemljevid SLO), pri 
Gambit Trade d.o.o. 3 x DLP projektor Casio XJ-V2 
v vrednosti 1.796,99 €, pri Audio Kondrič d.o.o. učila 
za GUM v vrednosti 802,90 € (manjše ozvočenje in 2 
akustični kitari), pri Partner d.o.o. 28 zemljevidov za 
učence, ki ga bodo uporabljali pri pouku geografije v 
vrednosti 183,54 €, pri Prusa Research 3D-tiskalnik v 
vrednosti 791,34 € in 86 knjig pri različnih založbah 
za šolsko knjižnico v vrednosti 1.389,27 €.

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

Ravnatelj

Zaključek bralne značke

V sredo, 30. maja 2018, je v kulturnem domu po-
tekal zaključek bralne značke.

Obiskal nas je besedni umetnik Tone Partljič. Pri-
povedoval nam je o Zizeku in psu Mišku. Mislim, da 
smo se vsi zelo zabavali. Bralno značko je zaključilo 
kar 175 učencev naše šole, kar je 80,65 %. Vseh devet 
let pa je pridno bralo 8 devetošolcev in postali so zlati 
bralci. Priznanja sta podelila g. ravnatelj in g. Partljič. 
Tone Partljič je napisal veliko znanih knjig, med njimi 
sta Moj ata socialistični kulak, Hotel sem prijeti sonce 
in še mnogo drugih. Vse te knjige so vam na voljo v 
naši knjižnici.

Nika Pšajd, 6. b

Obiskal nas je ilustrator Melvin

V petek, 1. 6. 2018, je učence 1. in 2. a obiskal ilu-
strator Wout Schildermans, ki je ta teden potoval po 

Sloveniji. Njegovo umetniško ime je Melvin. Prihaja 
iz Belgije. Ilustrira, riše in deluje kot grafični obliko-
valec pri različnih knjižnih založbah, oglaševalskih 
agencijah in podjetjih. Ilustriral je knjigo Pozor, huda 
babica. Knjigo so učenci spoznali ob opravljanju de-
javnosti v okviru projekta Naša mala knjižnica. Obisk 
z delavnico je bil nagrada za uspešno sodelovanje v 
tem projektu. Na srečanju se je Melvin predstavil, 
predstavil svoje delo in prebral odlomek knjige v svo-
jem jeziku. Učenci so z navdušenjem prisluhnili, kako 
izdelati dobro ilustracijo. Seveda so bili še bolj veseli, 
ko so pod njegovim vodstvom izdelali skupno ilustra-
cijo in nato še vsak svojo. Melvin je ob odhodu izrazil 
presenečenje in navdušenje nad učenci in šolo. Dejal 
je, da se je pri nas zelo dobro počutil. 

Učenci 1. in 2. razreda

Tai Kmetič zasedel 1. mesto na 
mednarodnem tekmovanju
tolkalistov 

V Beogradu se je 26. in 27. maja 2018 odvijalo 
mednarodno tekmovanje tolkalistov. Tekmovanje je 
bilo po starosti učencev in dijakov deljeno v 5 kate-
gorij.
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V prvi kategoriji od 10 do 12 let je tekmovalo 8 
učencev, med katere je bil sprejet tudi Tai Kmetič. 
Tekmovanje je potekalo na štirih glasbilih oz. tolka-
lih, in sicer igranje na mali boben, timpani, ksilofon 
in na bobne. Kot najmlajši med sotekmovalci se je Tai 
odrezal več kot odlično, saj je dosegel 1. mesto v svoji 
kategoriji. 

Uroš Kmetič

Bodimo prijatelji

Prvošolci so v sredo, 6. 6. 2018, obiskali svoje so-
sede v DBE Zavoda Hrastovec v Voličini. Na obisk so 
se pripravili. S pomočjo staršev so priskrbeli češnje in 
za člane narisali risbice. Tudi člani bivalne enote so 
otroke nestrpno pričakovali. Pripravili so jim prostor 
in spekli jabolčni zavitek. Skupno druženje ob risanju 
v senci dreves je prehitro minilo. Nasmeški na licih 
vseh so povedali, da so se imeli lepo in da so v sku-
pnem druženju uživali.

Učenci 1. razreda

Kviz o Rudolfu Maistru

V soboto, 19. maja je v vojašnici Rudolfa Maistra 
potekal dan odprtih vrat. Organiziranih je bilo veli-
ko dejavnosti, med njimi tudi kviz o življenju in delu 
Rudolfa Maistra. Tekmovalo je 17 šol. Našo šolo smo 
zastopale: Iva Šuman, Neja Hadžiselimovič in Manja 
Kurnik pod mentorstvom učiteljice Zdenke Ekselen-

ski. Prireditve se je udeležila tudi Maša Čuček, ki si 
je z nami ogledala vojašnico. Prireditev se je začela z 
vojaško in s slovensko himno, nadaljevala pa s kvizom 
o Rudolfu Maistru. Na kvizu smo osvojile zlato Mai-
strovo priznanje. Po kvizu smo si ogledale vojašnico, 
vojaška vozila in vojaško orožje. Preživeti dan v voja-
šnici mi je bil všeč, saj sem izvedela veliko novega o 
življenju vojakov, hkrati pa pridobila veliko znanja o 
Rudolfu Maistru.

Manja Kurnik, 7. a

Piknik škrata Zdravilka

Letošnje šolsko leto smo zeliščarji zaključili s pi-
knikom škrata Zdravilka, ki je bil posvečen čebelam 
in medonosnim rastlinam. Medse smo povabili Ireno 
in Marjetko, ki sta nam zaigrali lutkovno predstavo 
Katka in Polžka. Matic, Alex in dekleta 4. razreda so 
poskrbeli, da smo Čebelice še zapeli in zaplesali. V 
skupinah smo raziskovali in spoznavali medonosne 
rastline. Za konec pa je sledila še zabava s palačin-
kami. Imeli smo se lepo. Hvala vsem zeliščarkam, ki 
ste nam vso leto v naše majhne »bučke« vlivale velike 
modrosti.

Mladi zeliščarji

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 1. A

S SOŠOLCI SEM BI NA IZLETU V MARIBORU. 
PELJALI SMO SE Z AVTOBUSOM. OGEDALI SMO 
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SI ŽIVALI V TERARIJU. USTAVILI SMO SE NA PO-
HORJU, KJER SMO POJEDLI MALICO IN SLADO-
LED. POTEM SMO ŠLI DOMOV.

DAVID LORENČIČ, 1. A

Zaključna ekskurzija 2. razreda

V mesecu maju smo se učenci 2. razreda odpravili 
na težko pričakovan izlet. Ogledali smo si živalski vrt 
v Ljubljani in letališče Jožeta Pučnika. V živalskem 
vrtu smo uživali ob ogledu različnih živali in božanju 
kuščarjev ter kače. Na letališču smo si ogledali letali-
ško stavbo, kontrolni stolp in se odpravili na razgle-
dno teraso, kjer smo opazovali letala, ki so vzletala in 
pristajala. Imeli smo se zelo lepo.

Učenci 2. razreda

Zaključna ekskurzija 3. razreda
 

V četrtek, 24. 5. 2018, smo se odpravili v Prek-
murje. Najprej smo se ustavili v Vulkaniji, kjer smo 
odkrivali skrivnosti vulkanov. Spustili smo se v osr-
čje vulkana. V muzeju smo spoznavali minerale, v 
kamnolomu pa iskali mineral olivin. S turističnim 
vlakom smo se popeljali po panoramski poti. Ogleda-
li smo si grad Grad in se sprostili v igri. V Radencih 
smo si privoščili sladoled in igro v parku.

Učenci 3. a in b razreda

Zaključna ekskurzija četrtošolcev 

V sredo, 6. 6. 2018, smo se odpeljali v Celje. Naj-
prej smo šli na celjski grad. Tam smo si ogledali zani-
mive stvari, kot so mučilne naprave, slišali zanimive 
zgodbe o kraljih in grofih. Naš vodič vitez nam je po-
kazal načine bojevanja. 

Potem smo se odpeljali v jamo Pekel. Hodili smo v 
tunelih in opazovali jamo.

Odpeljali smo se v Celjsko kočo, kjer je mnogo 
adrenalinskih stvari. Ena od njih je bila neke vrste 
vlakec smrti oz. vožnja z bobkarti. Bilo je lepo.

Alen Kramberger, 4. a

Zaključna ekskurzija 7. in 8.
razreda

V četrtek, 7. 6. 2018, smo se učenci osmega in 
sedmega razreda odpravili na zaključno ekskurzijo 
na Dolenjsko. Najprej smo se ustavili v Sevnici, kjer 
smo si ogledali Grad Sevnica. Imeli smo voden ogled, 
v katerem smo izvedeli nekaj o zgodovini gradu. Nato 
smo se z avtobusom odpeljali na Muljavo, kjer smo 
si ogledali domačijo znanega slovenskega književni-
ka Josipa Jurčiča. Bili smo presenečeni, kako so živeli 
nekoč. Nato smo se odpravili proti domu. Kljub ne 
preveč prijaznemu vremenu smo se imeli lepo in ta 
ekskurzija nam bo ostala v spominu.

Učenci 7. in 8. razreda

AKTUALNO
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Nagradni izlet v Ljubljano

V torek, 5. 6. 2018, smo se bo 7.30 odpravili na naš 
nagradni izlet, ki smo ga dobili za čiste zobke. Odšli 
smo v Ljubljano, naše glavno mesto. Z nami so šli tudi 
učenci 3. a razreda, saj so zasedli drugo mesto v čišče-
nju zob. Najprej smo se ustavili na Lukovici, kjer smo 
pomalicali. Potem smo nadaljevali pot do dvorane Ti-
voli. Tam smo prejeli darila, uživali v akrobatskem na-
stopu skupine Dunking Devils, gimnastične skupine 
Zala ter plesali ob glasbi skupine Čuki. Nagovoril nas 
je tudi predsednik države Borut Pahor. Naredili smo 
veliko skupnih fotografij z bleščečimi nasmehi ter 
zbrali mnogo podpisov. Po prireditvi smo se odpeljali 
v živalski vrt, kjer smo pobliže spoznali ameriškega 
goža, sikajoče ščurke ter podgano. Žal se je vlil dež, 
zato smo na razjasnitev počakali skriti v podhodu pri 
morskih levih, ki sta bila vesela naše družbe. Ko je dež 
ponehal, smo si ogledali še ostale živali.

 Domov smo se odpeljali prijetno utrujeni ter z ve-
likimi nasmehi na ustih. 

Brina Bezjak, Mija Marušič,
Neža Štruc in Julija Horvat, 4. a

Was hast du heute an?

Ich heiße Matic. Ich komme aus Slowenien. Ich 
bin zehn Jahre alt. Ich ziehe meine Hose an. Sie ist rot. 

Das ist mein T-Shirt. Es ist grün. Das ist mein Mantel. 
Er ist blau. Ich ziehe meine Schuhe an. Sie sind gelb.

Ich heiße Brina. Ich komme aus Slowenien. Ich 
bin zehn Jahre alt. Meine Jeans sind blau. Das ist mein 
T-Shirt. Es ist schwarz. Das sind meine Socken. Sie 
sind lila. Das sind meine Schuhe. Sie sind rosa. 

Ich heiße Julija. Ich ziehe das T-Shirt an. Es ist sch-
warz. Ich ziehe die Hose an. Sie ist rosa. Meine Soc-
ken sind weiß und rosa. Meine Schuhe sind rosa und 
blau.

Ich heiße Neja. Ich komme aus Slowenien. Ich bin 
neun Jahre alt. Das ist mein T-Shirt. Es ist violett. Ich 
ziehe die Hose an. Sie ist grau. Das sind meine Schu-
he. Sie sind rosa. 

Ich heiße Žiga. Ich komme aus Slowenien. Ich bin 
neun Jahre alt. Das ist mein Schal. Er ist blau. Das ist 
mein Hemd. Es ist grün. Das ist meine Hose. Sie ist 
blau. Das sind meine Schuhe. Sie sind grau. 

4. a in b

In der Freizeit

Nach der Schule mache ich erst meine Hausaufga-
ben. Wenn ich fertig bin, habe ich dann meine Fre-
izeit.

Ich ziehe ein T-Shirt, eine kurze Hose und Sport-
schuhe an. Dann gehe ich draußen und spiele Fuß-
ball. Manchmal fahre ich auch mit dem Fahrrad zu 
meinen Freunden. Wir spielen dann Fußball, Basket-
ball, Handball oder fahren mit den Fahrrädern. Man-
chmal kommen Freunde auch zu mir und wir spielen 
zusammen oder fahren ins Eiscafé. 

Dennis Polič, 7. a

Meine Lebensgeschichte

Ich bin im Jahr zweitausenddrei in Maribor gebo-
ren. Mit acht Monaten hatte ich schon zwei Zähne. 
Als ich neun Monaten alt war, hatte ich einen Unfall. 
Mit einem Jahr konnte ich schon laufen. Als ich ach-
tzehn Monaten alt war, konnte ich sprechen. Mit zwei 
Jahren wollte ich nicht mehr nachmittags schlafen. 
Mit drei Jahren musste ich in den Kindergarten ge-
hen. Als ich vier Jahre alt war, hatte ich viele Freunde 
und Freundinnen. Mit fünf Jahren wollte ich Fußball 
spielen lernen. Mit sechs Jahren musste ich in die Sc-
hule gehen. Als ich sieben Jahre alt war, musste ich 
jeden Tag Hausaufgabe machen. Als ich acht Jahre alt 
war, durfte ich nachmittags nicht weg gehen. Mit zehn 
Jahren, konnte ich schon gut Fußball spielen. Als ich 
zwölf Jahre alt war, durfte ich nachmittags weggehen. 
Als ich dreizehn Jahre alt war, wollte ich nach Grie-
chenland fahren und ich habe ein neues Fahrrad be-
kommen. 

Tajda Hamler, 9. a
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MOJA TORBA 

V TORBI IMAMO ZVEZKE. TORBO ODPIRAM 
IN ZAPIRAM. VSAK DAN JO NESEM DOMOV. 
DOMA ODPREM TORBO IN NAREDIM DOMA-
ČO NALOGO.

ŽIGA GODEC, 1. A

OTROCI V ŽIVALSKEM VRTU

OTROCI SO ODŠLI NA KONČNI IZLET V ŽI-
VALSKI VRT. VIDELI SO VELIKO RAZLIČNIH ŽI-
VALI. LIZALI SO TUDI SLADOLED. NA IZLET SO 
ODŠLI Z AVTOBUSOM. DOŽIVELI SO TOLIKO 
DOGODIVŠČIN, DA SO BILI UTRUJENI.

ELA ZAVERŠNIK TROJNER, 1. A

Mavrica

Mavrica velika 
barv veliko ima,
rumena, rdeča, vijolična,
hura, črne pa ne pozna.

Ko pa pride oblak,
skrije se vsa,
z dežnimi kapljicami,
se spusti na tla.

Tam je dete,
dotakniti se je hoče,
a takrat spozna,
da je na koncu sveta doma.

Zala Družovič, 3. a

Medved

Živel je medved,
bil je sladkosned,
ker je jedel med.

Hodil je po gozdu
in našel malo miško
ter ji sezidal hiško.

Postala sta prijatelja,
se dobro imela
in veliko medu pojedla.

Filip Ferk, 3. a

Obiskal me je krojaček Hlaček

Nekoč me je obiskal krojaček Hlaček. 
Ko sem prišla v svojo sobo, sem opazila, da se ška-

tla z gumbi premika. Pogledala sem vanjo in opazila 
majhnega palčka. Palček je potreboval poleg gumb-
kov še iglo, nit, volno in blago. Vse te stvari je odnesel 
na posteljo in šival in šival. 

Zvečer sem prišla v sobo in na postelji zagledala 
majhne hlačke. Pomislila sem, da so za palčka. Vsak 
dan je šival hlače, zato sem mu dala ime krojaček Hla-
ček. 

Imam ga zelo rada. 
Neža Kuhar, 3. b

Krojaček Hlaček na šolskem
igrišču

Nekega dne smo pri uri športa odšli na igrišče. 
Tekli smo po igrišču in nenadoma je izza drevesa 

skočil krojaček Hlaček s šivanko in sukancem. Ni-
smo mogli verjeti, kaj vidimo. Stopili smo k njemu. 
Dal nam je dvanajst gumbov, toliko, koliko nas je bilo. 
Stekli smo k učiteljici in smo ji povedali, da smo videli 
krojačka Hlačka. Učiteljica nam ni verjela. Pokazali 
smo ji gumbe in tako nam je začela verjeti.

Imeli smo čudovit pravljični dan s krojačkom 
Hlačkom.

Nino Knezar, 3. b

Po poklicu bom ...

Ko bom velika, bom frizerka. Imela bom svoj sa-
lon, ki bo v Mariboru.

Stranke bodo prišle z različnimi željami. Si umiti 
glavo, porezati, pobarvati, oblikovati lase in fantje tudi 
oblikovat brado in jo včasih še pobarvati.

Nekaterim strankam bo potrebno tudi urediti in 
nalakirati nohte ter po želji naličiti.

Frizerji nudijo tudi masažo lasišča.
Jana Fistrovič, 4. a

LITERARNE STRANI

Vitan Šuman, 6. a
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Razredna himna

Mi smo 8. a, 
ki vse zna in vse ve,
pa tudi to, kar se ne sme.

Voličina je kraj, kjer živimo,
in se vsi skupaj veselimo.

Eni za zvezki sedijo,
drugi se po igrišču podijo, 
spet tretji pa za računalniki visijo.

Knjig ravno ne obožujemo,
nad učenjem vzdihujemo,
potem pa se nad ocenami vsi pritožujemo.

Naši razredničarki pa Zdenka je ime,
ki ob našem znanju le v strop se ozre.
redovalnica je mesto, ki se ga vsi bojimo,
zato se vendarle stežka kaj naučimo.

Kljub vsem prepirom radi se imamo
in drug drugega ne damo!

Učenci 8. a

Miška

Bila nekoč je majhna miška,
ki so jo klicali Piška. 

Tekala je sem ter tja, 
kot Peter, ki miru ne da.

Veter je pihljal 
in mi miško odpeljal.
Po nekaj dneh
pristala je na tleh.

Nina Krajnc, 4. b

Kdo sem?

Nisem suh,
nisem debeluh 
in ne požeruh.
V šoli imam rad tehniko,
ne maram pa angleščine.
Rad jem ribo 
in papriko.
Moji najljubši barvi 
sta bela in rjava.

Ambrož Kurnik, 4. b

Kdo sem?

V glavi idejo že imam, 
tudi začetek mi je že poznan.
Rada se s psom igram,
tudi učiti se že znam.
Moja barva je vijolična,
čeprav nisem vijolica.
Rada imam metulje,
pa tudi druge dragulje.
Tale pesem je prava polomija,
kot nekakšna polomija.

Neja Ornik, 4. b

Moja Neja

Moja Neja je samo ena,
zato ker je samo moja.
Samo moja in 
od nobenega drugega.
Tako kot jagoda sladka
na drugem koncu vrta.
Rada se podi
in ko si nekaj zadane,
to tudi stori.
Saj sploh ne veš,
da pametnejši od nje ni nihče.

Laura Vugrinec, 4. b

Lucija Mesarec, 7. a

Gaja Homec, Nika Pšajd, Tinkara Štruc, 6. b
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RAZRED SE PREDSTAVI

Ali veste, da vsak izmed nas nosi ob sebi nevidno 
košarico. Polni jo z zvezdicami, ki si jih prisluži z do-
brimi dejanji. Če smo spoštljivi, prijazni, zadovoljni, 
srečni je naša košarica do vrha napolnjena s samimi 
svetlimi zvezdicami. In s čim polnimo košarico dru-
gošolci. Preberite, pa boste izvedeli.

Žiga: Sem priden in prijazen. Rad pomagam dru-
gim. Redno hodim k zobozdravniku. Delam domačo 
nalogo, nikoli ne pozabim peresnice.

Lan: Sem vljuden in prijazen. Delam različne stva-
ri in sem veliko zunaj.

Matic K.: Sem priden in ubogam.
Luka: Sem veliko zunaj. Ne jem veliko sladkarij. 

Nisem nasilen.
Larisa: Če kdo pade, mu pomagam. Če je kdo in-

valid, mu pomagam. Ne tečnarim.
Zoja: Pomagam. Sem prijazna. Pomivam tla in 

posodo.
Maša: Pomagam. Sem prijazna. Rada in vedno de-

lim stvari. Ne uničujem šolskih stvari.
Lina: Pomagam mami, očetu in sošolkam. Sem 

prijazna. Mami pomagam čistiti posodo. Rada imam 
svojo družino.

Ian: Sem vedno prijazen do drugih. Nisem nesra-
men.

Skaj: Rad pomagam mami. Obesim perilo, sesam 
in umivam posodo.

Mark: Rad pomagam. Sem priden in prijazen. Ne 
tepem.

Matic M.: Ubogam učiteljico in delam domačo 
nalogo. Pomagam mami in očetu. Se lepo igram in 
upoštevam pravila igre.

Lana: Svoji mami pomagam pospravljati. Očetu 
pomagam pri delu. Babici pomagam pri izdelovanju. 
Svojo sestro Tinejo vedno poslušam.

Iris: Sem prijazna. Rada pomagam. Sem hvaležna. 
Nisem poredna. Se rada igram z drugimi.

Eva: Sem prijazna in rada pomagam.
Gal: Pomagam umivati posodo. Umivam avto. 

Nahranim psa Jona. Pridno pomagam na vrtu.
Lucija: Sem prijazna. Redno delam domačo nalo-

go. Posojam svoje šolske stvari. Doma ubogam.
Timi: Rad pomagam. Sem priden in prijazen.
Aleksej: Sem priden. Rad pomagam. Vedno nare-

dim domačo nalogo.
Lukas: Rad pomagam in sem priden. Hranim 

psa.
Vito: Ne jem sladkarij. Nisem nasilen. Sem veliko 

zunaj.
Thomas: Sem prijazen. Delam domačo nalogo. 

Upoštevam šolska pravila. Ne zamujam več v šolo. S 
psom hodim na sprehod. Hranim svojo muco. Poma-
gam invalidom.

Svit: Pomagam. Umivam posodo. Se igram z dru-
gimi. 

Mai: Rad pomagam. Se rad pogovarjam. Vem, kaj 
je prav in kaj ne.

Teo: Rad pomagam in igram harmoniko. Skrbim 
za svoje kokoške in zajčke. 

Filip: Rad imam živali. Pridno pomagam pri kme-
tijskih opravilih.

Res je, da se nam kdaj zgodi, da pride dan, ko se 
naša košarica tudi sprazni. Takrat premislimo in jo 
poskusimo ponovno napolniti z novimi prijaznimi 
dejanji.

Danes zvečer, preden zaspite, se vprašajte, ali ste 
napolnili svojo košarico z zvezdicami. Zapomnite si, 
da če boste svojo košarico pridno polnili, bo vsak vaš 
dan lep, vaše sanje pa sladke.

Drugošolci

2. razred se predstavi
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Vrabčki

Otroci iz skupine Vrabčki smo to šolsko leto veliko 
naredili, se marsičesa naučili, preizkusili in dognali. 
Obiskali velika mesta in male kraje. Se igrali, smejali, 
bili nagajivi in razigrani.

Za devet najstarejših otrok iz skupine Vrabčki, pa 
je bilo to prav posebno leto, saj so se »poslovili« od 

vrtca in sedaj čakajo september, ko odhajajo novim 
dogodivščinam naproti.

Leto, ki ga zaključujemo je bilo, pestro, dejavno in 
bogato. Naj bodo počitnice vseh radostne, brezskrb-
ne, sproščujoče.

Vrabčki z vzgojiteljicama 

Pohod do Rogoznice  Poziranje s konji Odhod v vrtec v naravi 

Kolesarimo Čofotamo v bazenu Na toboganu 

Praznovanje rojstnega dne Video klic z vrtcem Manka Golarja iz Radgone Zaključna prireditev vrtca
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GENERACIJA 2009/2018

Vse se je začelo leta 2009, ko smo vstopili v prvi 
razred. Polni pričakovanj in upov smo se podali na 
pot znanja. Skozi leta smo skupaj doživeli tako dobre 
kot slabe trenutke, a vedno smo si stali ob strani. Zdaj, 
ko se poslavljamo, bomo s seboj vzeli vse znanje, iz-

kušnje in spomine. Septembra nas čakajo nove preiz-
kušnje in nova doživetja, vendar nam bo osnovna šola 
ostala v lepem spominu, saj smo pustili tukaj devet let 
našega otroštva. 

Poslavljata se 9. a in b razred

9. a in b razred
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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

Žan Farazin, 7. a Klara Herga, 7. a Primož Petko, 7. a

Žan Aleksander Kostanjevec, 7. a Sara Rojs, 7. a Nejc Letnik, 7. a

Hura, počitnice!
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.


