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Otroška varnostna olimpijada

V petek, 10. 5. 2019, je pri Sveti Ani potekala 14. otroška varnostna olimpijada, ki jo vsako leto organizira 
Policijska uprava Maribor. Kar 18 ekip se je pomerilo v znanju iz področja varnosti in v spretnostih. Letos se 
je OŠ Voličina predtekmovanja udeležila z dvema ekipama, z učenci 4. a in z učenci 4. b. Pokazali so, da so 
zelo spretni in da o varnosti veliko vedo. 4. b je dosegel 13. mesto, 4. a pa se je povzpel na najvišje mesto in 
s tem dobil vstopnico za finale, ki bo potekalo konec maja v Mariboru.
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V začetku marca 2019 (takoj po zimskih počitni-
cah) je šola že dvanajsto leto zapored učencem razde-
lila anketo o ugotavljanju zadovoljstva staršev s kako-
vostjo OŠ Voličina. Od 226 razdeljenih anket ste jih 
starši v zaprtih kuvertah vrnili 210, kar je skoraj 93 %. 
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.

AKTUALNO

Anketa o ugotavljanju zadovoljstva staršev
s kakovostjo OŠ Voličina v šolskem letu 2018/19

1 2 3 4 5 6 Pov. Poh. Krit. Pred.
I. VIO 3,54 3,43 3,43 2,74 3,50 3,28 3,33 27,00 17,00 18,00

v % 88,44 85,73 85,76 68,52 87,61 82,10 83,20 / / /
II. VIO 3,36 3,30 3,10 2,66 3,31 3,44 3,19 16,00 15,00 7,00

v % 83,91 82,47 77,49 66,40 82,63 86,09 79,70 / / /
III. VIO 2,97 2,98 2,45 2,18 3,36 3,28 2,87 12,00 14,00 12,00

v % 74,16 74,60 61,14 54,40 83,93 82,11 71,68 / / /
Skupaj 3,29 3,24 2,99 2,52 3,39 3,34 3,13 55,00 46,00 37,00

v % 82,17 80,93 74,80 63,11 84,72 83,43 78,19 / / /

Iz tabele je razvidno, da je skupna ocena zado-
voljstva staršev s kakovostjo OŠ Voličina dosegla vre-
dnost 3,13 ali 78,19 %. Menim, da je ocena dobra, saj 
se nahaja nad vrednostjo 3 (sem zadovoljen). Hvala 
staršem za dobro oceno in hvala sodelavcem za dobro 
opravljeno delo, da so nas starši tako ocenili.

Iz preglednice je razvidno, da se skupno zado-
voljstvo staršev s kakovostjo OŠ Voličina niža po 
vzgojno-izobraževalnih obdobjih, saj ste starši najbolj 
zadovoljni v I. VIO, kjer je skupna povprečna ocena 
3,33, v II. VIO ste zadovoljstvo ocenili 3,19 in v III. 
VIO 2,87. 

Iz tabele je razvidno, da ste starši šoli in učiteljem 
napisali skupaj 55 pohval. Prav tako ste zapisali 46 kri-
tik in 37 predlogov.

Ugotavljamo, da se je skupna ocena za šolsko 
prehrano pri 4. vprašanju, v primerjavi s predhodni-
mi šolskimi leti, poslabšala. O šolski prehrani sta na 
skupni seji v februarju razpravljala svet staršev in svet 
zavoda. Na seji je bilo pojasnjeno, da je kuharica, ki 
vodi kuhinjo, v začetku decembra 2018 odšla na po-
rodniški dopust. Prav tako pa je bila v decembru zara-
di bolniškega staleža odsotna dolgoletna pomočnica 
kuharice. V kuhinji sta decembra morala prevzeti vso 
odgovornost mlada kadra, in sicer kuhar, ki ima dve 
leti delovnih izkušenj, in mlada kuharica začetnica, ki 
se je decembra sploh prvič zaposlila. Starši ste sporoči-
li, da je v decembru enkrat zmanjkalo kosilo. Temu je 
bilo res tako, saj so učenci prišli zelo pozno na kosilo, 
in sicer okrog 13:10, ker sta mlada kuharja menila, da 

so bili že vsi, sta pred tem ostanek hrane razdelila kot 
»repete«. Poudariti je treba, da so tega dne vsi učenci 
prejeli kosila, saj sta ga hitro pripravila. Res pa je, da 
so ti učenci, ki so čakali na kosilo, zamudili k 7. uri 
pouka, ki se začne ob 13:15. Ko so prišli v razred, so 
jih učitelji ošteli, ste povedali starši. Tudi to je res, saj 
učiteljem ni in ne sme biti vseeno, kje hodijo učenci 
in kdaj pridejo k pouku. Začaran klopčič se je tistega 
decembrskega dne kar vrtel. Poudariti želim, da se vsi 
skupaj na šoli trudimo, predvsem pa delavci v kuhinji, 
da bi se stanje zadovoljstva s šolsko prehrano izboljša-
lo. Prepričan sem, da nam je nekoliko že uspelo, bolj 
pa nam bo zagotovo v prihodnosti.

Ravnatelj

Naravoslovni dan ob Komarniku

V soboto, 11. 5. 2019, smo se šestošolci in osmo-
šolci peš odpravili do jezera Komarnik. Jezero na 
vzhodni strani obdaja gozd Črni les, na južni in vzho-
dni strani pa travniki in obdelovana polja. Bil je son-
čen dan narejen za pohod in raziskovanje Komarnika. 
Okoli jezera vodi naravoslovna učna pot s pojasnje-
valnimi tablami. Postavljeni sta tudi dve ornitološki 
opazovalnici. Za obhod jezera smo potrebovali pribli-
žno 2 uri. Šestošolci smo raziskovali drevesa, ki raste-
jo ob jezeru, in rastline ter živali ob njem. Ugotovili 
smo, da je ob Komarniku preko trideset različnih vrst 
dreves ter da tukaj prebiva kar 35 vrst kačjih pastirjev. 
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Ugotovili so, da na Komarniku gnezdi skoraj polovica 
slovenske populacije race sivke. Po raziskovanju jeze-
ra smo se odpravili nazaj v šolo.

Alex Fekonja, 6. a 

Sprehod do Komarnika

Učenci 8. razreda smo se v soboto, 11. 5. 2019, od-
pravili peš na sprehod do Komarnika. V okviru na-
ravoslovnega dne smo spoznavali rastline in živali, ki 
rastejo in živijo v bližini jezera. Učenci smo bili raz-
deljeni v skupine. Vsaka skupina je dobila svoje delo. 
Prva skupina se je ustavila pri info tabli FRANCK-
OVA POT – JEZERO KOMARNIK. Druga skupina je 
rešila naloge z učnega lista povezane z info tablo pri 
opazovalnici. Tretja skupina pa se je odpravila reševat 
naloge povezane z info tablo DVOŽIVKE. 

Učenci 8. a
 

Rastlinska pestrost v okolici
Voličine

V soboto, 11. 5. 2019, smo učenci 9. a razreda 
imeli nalogo, da dokončamo raziskovalno nalogo pri 
biologiji. Naša naloga je bila raziskati in primerjati ra-
stlinsko pestrost med dvema ekosistemoma v okolici 
Voličine. V računalniški učilnici smo si pripravili vse 
potrebno za terensko delo. Nato smo se po skupinah 
napotili vsak proti svojemu ekosistemu. Na terenu 
smo fotografirali rastline in jih popisovali. Po vrnitvi 
v šolo smo naslednje ure urejevali svoje raziskovalne 
naloge, nekateri pa so se lotili še izdelave herbarija z 
rastlinami, ki so jih nabrali. 

Dora Egghart, 9. a

Plavalni tečaj
 

Od 15. do 19. aprila smo imeli učenci 1. razreda 
plavalni tečaj. 10 urni tečaj smo opravljali v Termah 
Ptuj skupaj z otroki iz vrtca Voličina in Selce. V ter-

mah nas je pričakali prijazni vaditelji plavanja. Vsi 
smo napredovali in izpopolnili svoje plavalne sposob-
nosti. Po plavanju se je prilegla malica, na poti domov 
pa risanka.

Učenci 1. a

Zaključna ekskurzija po Gorenjski

V sredo, 15. 5. 2019, smo se učenci 8. a odpravi-
li na strokovno ekskurzijo na Gorenjsko. Zjutraj smo 
se zbrali na avtobusni postaji v Voličini. Nato nas je 
pot vodila do prvega postanka na Lukovici, kjer smo 
se okrepčali z malico, nato smo pot nadaljevali pro-
ti Vrbi. Ko smo prispeli, smo si ogledali rojstno hišo 
Franceta Prešerna, slišali smo tudi nekaj zanimivosti 
iz njegovega življenja. Zatem smo se odpravili do Bo-
hinjskega jezera. Nazadnje smo se ustavili še na Bledu. 
Kljub deževnemu in mrzlemu vremenu smo se imeli 
lepo.

Učenci 8. a

AKTUALNO
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NA KMETIJI

NA KMETIJI JE LEPO. V SAMOKOLNICI JE 
KORENJE. IMAJO VELIKO ŽIVALI. NA KMETI-
JI STA DVE MUCI. KOKOŠ JE OB VODNJAKU. 
NAD HIŠO LETI PTICA. PRED GARAŽO JE VELIK 
TRAKTOR.

ZOJA POTOČNIK, 1. A

PRED GARAŽO JE TRAKTOR. PRI DREVESU 
JE KLOP. PRI HIŠI JE METLA. FANT HRANI PSA. 
NAD HIŠO JE PTICA. V HLEVU STA KRAVA IN 
KONJ. NA GNOJU JE PETELIN.

TEO PRELOŽNIK, 1. A

BABICA JE PRIŠLA K VODNJAKU. FANT SE 
IGRA S KUŽKOM. NA HRIBU RASTEJO DREVE-
SA. IZ HLEVA GLEDA KONJ. NA GNOJU STOJI 
PETELIN. PRED HIŠO JE MUCA. KMET VOZI SA-
MOKOLNICO.

PATRIK GREIFONER, 1. A

KUŽA KAN

MOJEMU PSU JE IME KAN. STAR JE TRI ME-
SECE. KAN JE RJAVE BARVE. PO PASMI JE AFRI-
ŠKI MASTIF. ZELO RAD SPI IN SE IGRA. IMA RJA-
VE OČI. IMAM GA RAD.

ŽAN HOMEC, 1. A

Pravljica o bikcu in srcu

Nekoč je nekje živela čreda bikov. Vsi biki so se 
radi borili, le eden bikec ni maral boja. Ta bikec je bil 
milega srca. Maral je rastline in živali. Ostali so se iz 
njega norčevali. Ta bikec ni več prenesel norčevanja, 
zato je zbežal. Bikec je vsak dan zelo rastel. Postal je 
ogromen bik. Še vedno je dobrega srca in še vedno 
ljubi naravo. 

Avrelija Sužnik, Ela Klara Črešnar,
Taja Fistrovič, Jure Kapun, Nejc Kunstič, 2. a

Pravljica o bikcu in sladoledu 

Nekega dne je bik šel v trgovino in si kupil slado-
led. Ker ga ni znal lizati, je vanj potisnil roge. Vsi so 
ga občudovali, ker je bil drugačen od ostalih bikov. 
Poimenovali so ga Rogoslad. Ker ga je bilo sram, je 
pobegnil. Od takrat ga ni več nihče videl. Po tridese-
tih letih se je končno spet prikazal. Medtem ko ga ni 
bilo, se je naučil lizati sladoled. Vsak dan je treniral 
vsaj enkrat. Postal je mestni bik. Spal je v veliki mestni 
hiši. Jedel je v gostilni. Vsi so ga zelo spoštovali.

Lija Kramberger, Žiga Godec,
Gaja Rojs, Iva Cerovšek, 2. a

Pravljica o bikcu in bonbonih

Pred davnimi časi je živel bikec, ki je rad jedel 
bonbone. Živel je na trati. Zraven trate je stala stojnica 
z bonboni. Bikec je ponoči zbežal iz ograje in pojedel 
vse bonbone. Naslednji dan se je prodajalec čudil, kje 
so vsi bonboni. Poklical je policijo. Policija je iskala 
krivca, toda ni ga našla. Bikec je lepo in srečno živel 
do konca svojih dni. Prodajalca je vedno lepo pozdra-
vil. 

Timotej Kmetič, Ela Lešnik,
David Lorenčič, Lara Šinjur,2. a

Dečkova preproga

Nekoč je v gradu živel kralj. Ta kralj je imel sina. 
A kralj je bil že star, poklical je svojega sina in mu za-
pustil čarobno preprogo. Preden je kralj umrl, je sinu 
rekel, da je ta preproga čarobna. Sin ga je vprašal, ka-
kšno moč ima. Oče mu je odgovoril, da bo to ugoto-
vil sam. Fant ni mogel vladati kraljestvu, saj ni znal. 
Zato je drug kralj hotel vladati kraljestvu in je fanta 
izgnal. Fant je s sabo vzel čarobno preprogo. Taval je 
po puščavi. Srečal je starca, fant mu je razložil, kaj se 
je zgodilo. Starec mu je rekel, da vsak je drugačen, fant 
se je opogumil in šel v kraljestvo. Kralj ga je vrgel v 
zapor, fant je v zaporu razmišljal, kako bi grad dobil 

LITERARNE STRANI

Iva Cerovšek, 2. a Lan Pintar, 2. a
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nazaj. Vzel je preprogo in si v glavi zaželel, da bi šel 
iz ječe. Naenkrat je preproga poletela in prebila zid. 
Fant je šel h kralju, rekel mu je: »Spokaj se iz mojega 
kraljestva!« Kralj se je zelo ustrašil, ker je mislil, da je 
fant čarovnik. Hitro se je odpravil iz kraljestva. Tako 
je fant postal vladar mesta in palače.

Timotej Kocbek, 4. b

Prvi maj

Prvi maj je praznik dela. Pri gasilcih v Voličini za 
1. maj zakurimo kres in postavimo majsko drevo. Tudi 
letos smo ga. Potem smo šli v gasilski dom na malico. 
Tja je prišel tudi muzikant, ki je zaigral na harmoniko. 
To je bil lep dan.

Lukas Rojko, 3. a

Dobila sem psa

Že zelo dolgo sem si želela psa. Vsak dan sem br-
skala po internetu in gledala, če se kje prodajajo psi 
pasme shih tzu. Mamo in atija sem prepričevala, da 
ga kupimo. Nekega dne pa mi je le uspelo prepričati 
starša. Ati je rekel, da ne bo imel nič s psom. Mama pa 

je že klicala prodajalce psov. Na internetu smo našli 
psičko iz Hrvaške. Ker smo se takrat ravno odpravlja-
li na Hrvaško, smo se odločili, da jo gremo pogledat. 
Celo pot sem spraševala, če jo lahko kupimo. Ko smo 
končno prispeli do hiše prodajalca, sem takoj stopila 
iz avtodoma. Potrkali smo na stara vrata in počaka-
li, da se odpro. Ven je stopil starejši gospod. Povedali 
smo mu, zakaj smo prišli, nato pa nas je odpeljal nav-
zdol po zunanjih stopnicah. Pod stopnicami so bili 
štirje majhni shih tzuji. Povedala sem mu, da želim 
samičko. Vzel jo je v roke in nam pokazal njen čip. 
Nato nas je odpeljal v majhno hišico na vrtu. Tam jo 
je stuširal in namilil z dišečim šamponom. V hišici 
je bilo še veliko psov. Mamo in atija sem spet začela 
spraševati, če jo lahko kupimo. Oba sta me le z na-
smeškom gledala. Ko je gospod stuširal psičko, jo je še 
posušil in odpeljal v hišo. Tam je bilo še več psov kot v 
hiški. Sedli smo, da je gospod poiskal potni list in nam 
povedal, kako je psički ime. Bilo ji je ime Lucy. Med-
tem sem jo jaz držala v rokah. Dal nam je še vrečko 
hrane, nato pa smo se z Lucy odpeljali dalje. To je bil 
najboljši dan v mojem življenju. Upam, da nam Lucy 
ne bo prehitro poginila.

Mija Marušič, 5. a

Vabilo na lepotični dan

Neja Ornik, Lana Toplak,
Maruša Vrčko in Neža Štruc, 5. a

LITERARNE STRANI

Patricija Slanič, 7. b

Lara Šrimpf, 7. a

Zala Družovič, 4. a

Ob lepotičnem dnevu bo ob desetih modna maša,
po njej bo tekma, kdo se lepše obnaša.
Opoldne bo urejanje frizur, potem bo počitek,
ob dveh bomo videli, kdo zna pripraviti bolj okusen napitek.
Ob treh bo umetnostno drsanje,
čemur sledi ob štirih hoja po modni pisti.
Ob petih bomo ocenjevali najlepše poglede,
ob šestih bo slovesen izbor najelegantnejše besede.
Za konec pa ostane romantična večerja z lepotico večera.
Ne zamudite in se le oglasite!
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Zagotovo ste že slišali za naše zeliščarke, ki otroke 
poučujejo o naravi in dediščini naših krajev. Na naših 
zeliščarskih srečanjih nam povedo veliko zanimivega 
in koristnega. Odločila sem se, da bom napravila in-
tervju s svojo babico, Marijo Čuček, ki to zeliščarsko 
sekcijo tudi vodi.

Kdo ste članice zeliščarske sekcije?
Članice zeliščarske sekcije smo ljubiteljice narave, 

vrtov in še posebej zdravilnih rastlin. Večina nas je 
že upokojenih, seveda pa imamo tudi nekaj mlajših 
članic. Skupino sestavljamo Darinka, Mojca, Zlatka, 
Ivanka, Marica, Marjana, Branka, Darja, Jožica, Zala, 
Renata in jaz, Marija.

Zakaj ste se odločile za ukvarjanje z zelišči?
Ko se upokojiš, imaš vsaj na začetku nekaj več 

prostega časa in vse bolj se zavedaš pomena zdravega 
načina življenja. Takrat lahko počneš stvari, ki te vese-
lijo. Tako smo se ženske s podobnimi interesi zbrale, 
se učile in vsaj delno dosegle svoj cilj, da pomagamo 
sebi in drugim ter ozaveščamo otroke in odrasle, kako 
pomemben in zdravilen je stik z naravo.

Kaj vse počnete?
Počnemo veliko zanimivega. Še vedno se nam 

zdi samoizobraževanje najpomembnejše. V zimskem 
času se dobivamo tedensko in poglobljeno spoznava-
mo rastline za zdravje. Letos smo spoznavale tiste, ki 
pomagajo pri obolenju dihal. Svoje znanje delimo z 
otroki in odraslimi. Pridno in redno urejamo vrtove 
pri Sv. Rupertu, pripravljamo prireditve, ki so pove-
zane z našo dediščino, izvajamo delavnice pripravkov 
iz zdravilnih rastlin. Pripravljamo razstave, čajanke, 
obiskujemo šole, vrtce in društva.

Ali ste že kdaj sodelovale v kakšni televizijski 
oddaji oz. v reviji?

Sodelujemo pri nastajanju oddaje Na vrtu. Pišemo 
članke za revijo Narava zdravi, Štajerc, Ovtarjeve no-
vice, Rože in vrt. Sodelujemo tudi z radiem Slovenske 
Gorice, Maribor in Ptuj, kjer poročamo o naših do-
godkih.

Kako sodelujete z našo šolo?
Na vaši šoli skupaj s Simono in z Regino izvajamo 

zeliščarski krožek. Velikokrat pa nas obiščejo in za po-
moč poprosijo tudi učenci 1. VIO.

Kaj vse počnete pri zeliščarskem krožku?
Spoznavamo zdravilne in druge rastline. Veliko se 

družimo s škratom Zdravilkom, ki nam pripovedu-
je pravljice, z njim zapojemo pesmico in spoznamo 
pravila obnašanja v naravi. Pripravljamo čaj, pečemo 
slastne dobrote in pripravljamo zdrave namaze. Izde-
lujemo dišeče vrečke, ki tolažijo, pomirjajo in poma-
gajo pri učenju. Ognjičevo in druga mazila pa so tako 
ali tako zakon!

Katera dejavnost zeliščarskega krožka vam je 
ostala najbolj v spominu?

Vsako druženje z zeliščarji je za nas lepo dožive-
tje. Najlepše je, ko gremo v naravo, kjer v sproščenem 
vzdušju spoznavamo rastlinski in živalski svet. Dra-
goceni so pogovori, kjer rešimo tudi kakšno najstni-
ško ali vrstniško težavo. Vesele smo, da lahko pripo-
vedujemo o našem otroštvu. Seveda pa smo najbolj 
zadovoljne, ko v otroških očeh opazimo iskrice sreče, 
veselja in zadovoljstva. Upamo, da opravljamo kori-
stno poslanstvo in to nas dela srečne.

Kako pa ve pridobivate svoje znanje?
Izobražujemo se s pomočjo knjig in strokovnih 

revij. Udeležujemo se raznih predavanj in delavnic. 
Gledamo oddaje, ki obravnavajo tematiko zdravilnih 
rastlin, in hodimo na obiske k znanim zeliščarjem in 
starim ljudem, ki se še spomnijo uporabe zdravilnih 
rastlin iz časov, ko zdravnik in zdravila niso bila do-
stopna vsem ljudem. Rade hodimo na pohode ter v 
goste povabimo različne strokovnjake.

Kaj je bilo najtežje, kar ste ustvarile iz zelišč?
Najtežja je bila izdelava protibolečinskega mazila, 

ker je bilo tukaj potrebno spoznati veliko zdravilnih 
rastlin in eteričnih olj, saj za to izdelavo potrebuješ res 
veliko znanja.

Verjamem, da spoštujete naravo, dediščino in 
vrednote, zato me zanima, kaj bi sporočile šolar-
jem?

Otrokom želimo sporočiti, da smo lahko srečni, 
da živimo v okolju, kjer imamo travnike, ki cvetijo, 
gozdove, kjer se lahko umirimo, potočke, v katerih je 
še življenje, številne ptice, ki nam žvrgolijo ... Za vse to 
moramo biti hvaležni in truditi se moramo, da bo vse 
to ostalo tudi za bodoče rodove. Predvsem pa želimo 
povedati, da sreča ni v denarju, veliki hiši, najboljšem 
avtu, ampak v drobnih trenutkih, ki jih preživimo 
skupaj.

Neja Lašič, 7. b

Zeliščarska sekcija kulturnega društva Rojs Srečko Niko
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Meine Geburtstagsparty

Ich bi Neja. Ich bin zehn Jahre alt und ich habe am 
elften Mai Geburtstag. Ich wünsche mir eine Kamera 
zum Geburtstag.

Ich habe eine Party. Die Party ist am Samstag um 
drei Uhr. Ich lade meine Freunde ein. Wir essen Pizza, 
Torte, Eis und trinken Saft oder Limo. Wir spielen, 
tanzen und singen. Ich blase die Kerzen aus.

Neja Ornik, 5. a

Meine Ferien

Mein Name ist Nino. Ich bin elf Jahre alt. Ich fahre 
ans Meer. Ich nehme eine Badehose, ein T-Shirt, eine 
Hose und Schuhe mit. Wir bleiben im Camp. Da gibt 
es ein Supermarkt, ein Schwimmbad und ein Spielpla-
tz. 

Um drei Uhr gehen wir schwimmen ins Meer. 
Danach gehen wir wandern. Wir besuchen eine Burg 
und dann haben wir ein Picknick. Wir nehmen Wür-
stchen, Brötchen und Äpfel mit. Wir trinken Oran-
gensaft.

Nino Hanžič, 6. a

Cake's holiday

The school is coming to the end. The cake goes on 
holiday in July. It travels to the see. It travels by plane. 
It has one suitcase. Then it goes in a hotel. It has a 
beautiful room. The number is five. Its neighbours are 
cupcakes. They go to the beach. The weather is very 
sunny. The cake and the cupcakes go swimming. Then 
they play football and volleyball. They eat ice cream 
and drink lemonade. The cake and the cupcakes are 
very happy.

Neja Lašič, 7. b

Giraffes

Giraffes are mammals. They can be found in the 
dry savannahs of Africa. They are the world’s tallest 
living land animals. An adult male can grow to aro-
und 5.5m. That is taller than three adult humans are. 
They are food for lions and hyenas. Giraffes eat plants. 
Their favourite food is in the acacia tree, and they 
use their long necks to reach the leaves and buds in 
the treetops. Their long tongues, which grow up to a 
53cm, also help them to pull down leaves growing up 
high. They eat up to 45kg of leaves and twigs in a day. 
They have short yellow and brown fur, four long legs, 
strong teeth and they aren’t dangerous animals.

Lana Hubernik, 7. b

Football fans

Once there was a bean. The bean was very small. 
The other beans did not like him, so he was always 
sad. At last, he liked to play football. One day, a toma-
to saw that the small bean was sad. The tomato was 
small and sad, too. The bean and the tomato became 
best friends.

They went to the GYM to play football. The toma-
to liked football, too. They had fun. They went home. 
They played football at home, too. They were very 
good at playing it. 

They went to watch a football match. It was great. 
At the end of the match, they went to play football 
on the playground. The football coach saw, how good 
they were playing and he took them to the team. All 
the beans and tomatoes liked them.

Nik Diego Damiš, 7. b

Red panda

It is also called the red cat-bear. The panda is bro-
wn, white and black. It has black and small legs. It isn't 
very big. It has small white ears and usually brown 
eyes. It has a long, white and brown tail and black 
claws. 

It is a mammal. It loves snow. It lives in woods or 
mountains or in zoos. It lives in Himalayas’ woods, in 
Nepal and in Indian woods. It eats bamboo peaks. It 
climbs on bamboo and takes the peaks. It isn't dange-
rous. It is cute and lovely. People can't have red pandas 
for pets because they are wild animals. 

Nika Pšajd, 7. b

Cristiano Ronaldo

He was born on 5th of February in Portugal, in 
Madeira. His full name is Cristiano Ronaldo dos San-
tos Aveiro. Cristiano is a professional football player 
of the Italian team Juventus. He has become famous 
when he was only 16 years old. The famous club Man-
chester United bought him for 12million euros. That 
was a record fee for a player of his age. Before he was 
famous, he lived with his family in Portugal. He was 
playing football in the club near his home. Since he 
has become famous, he switched clubs and he went 
playing for another famous club Real Madrid. He 
scored record goals of 311 goals in only 292 games. 
He even won 5 Balloon d’Or for the best player of the 
year, and led Portugal to an emotional victory in the 
2016 European Championship. Today many people 
all over the world know him.

Alen Ruis, 9. a
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V razredu je 26 učencev, 12 deklic in 14 dečkov. 
Nestrpno smo čakali, kdaj bomo lahko vstopili v 1. ra-
zred. Radovedni smo bili, kako je biti učenec in sede-
ti za šolskimi mizicami in na »velikih« stolih. Komaj 
smo pričakali prve domače naloge, prve črke in raču-
ne. Sedaj znamo že vsi brati, pisati in računati. Učili 
pa smo se tudi izven šole. Obiskali smo otroški muzej, 
glasbeno šolo, mesta Lenart, Maribor, Ptuj in Celje, 
v okolici Voličine smo spoznavali življenjska okolja, 
obiskali kino, mariborski terarij in akvarij, uživali v 
lepotah Pohorja, sodelovali v srednjeveških delavni-
cah, v hiši eksperimentov, udeležili smo se prireditve 
Trgatev Zavrh 2018, se udeležili teka podnebnih spre-

memb, obiskali kmetijo Kocbek in bolnišnico Cafo, 
se udeležili plavalnega tečaja, se učili skrbeti za naše 
zobe, nastopali smo na proslavah, sodelovali na kvizu 
NMK, kolesarili, pripravili smo jelkovanje, menjavali 
smo si igrače in knjige, tekmovali iz znanja MAT in 
SLJ, sodelovali v humanitarnih in zbiralnih akcijah, 
sodelovali v šolskih in državnih projektih, vsi smo 
osvojili bralno značko in EKO bralno značko ... Ker 
smo bili pridni, so nas obiskali Miklavž, Božiček in 
velikonočni zajček.

Sedaj smo pa že malce utrujeni. Počasi se bomo 
začeli pripravljati na počitnice. Naslednje šolsko leto 
pa novim zmagam naproti.

1. a se predstavi

Učenci 1. a
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Skupina Lunice

V mesecu aprilu smo postali pravi veliki »eko fra-
jerji«. V tem mesecu smo pričeli z eko projektom in 
se tako veliko naučili o našem planetu Zemlja. Skozi 
mesec nas je vodila zgodba o Velikih nemarnih škor-
njih. Ugotovili smo, da je zelo pomembna skrb za či-
sto okolje. Odpadkov v naravo ne mečemo, saj s tem 

škodujemo živalim in ljudem, prav tako našemu pla-
netu. Ker smo pravi »eko frajerji«, ne mečemo odpad-
kov v naravo, temveč jih poberemo. Izvedli smo pravo 
čistilno akcijo po bližnjem gozdu. Naredili smo si tudi 
zeliščni namaz in bananin smuti. 

Lunice



Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

servis@mursec.eu
www.servis-mursec.si

Tel.: 041 687 765
Tel.: 041 547 189 

Faks: 02 729 26 67

Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7

2230 Lenart

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

w
w

w.
le

tra
.s

i

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.

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

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

tel. 02 72 06 281
GSM: 041 643 144
www.gostilna29.si

Živinoreja, poljedelstvo Lenart d.o.o.
Šetarova 21

2230 Lenart v Slovenskih goricah

www.zipo.si
info@zipo.si

tel.: 02 720 07 80
fax: 02 720 07 86

SLIKOPLESKARSTVO IN SPLOŠNA GRADBENA DELA

Branko Goričan s. p.
Placar 11 b

2253 Destrnik

tel.: 02 761 00 34
GSM: 041 688 317

branko.gorican@siol.net
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Lia Lucia Kmetič, 4. aLiza Stergar, 1. a

Galerija

V novembru 2018 smo izdali jubilejno 200. številko šolskega glasila Šolarček. Prva številka Šolarčka je izšla decembra 1998. S ponosom poudarjamo, 
da je izdajanje šolskega glasila Šolarček posebnost OŠ Voličina. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu, razen julija in avgusta, ko so počitnice. 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 – upokojeni 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. Sponzorje smo k izdajanju Šolarčka prvič povabili v šolskem letu 2000/01. Od tega šolskega leta je glasilo za vse prejemnike brez-
plačno. V šolskem letu 2001/02 ste prvič sodelovali s prostovoljnimi prispevki tudi starši donatorji iz šole. Ob priključitvi enot vrtca k šoli v šolskem 
letu 2004/05 pa sodelujete še starši donatorji iz vrtca. Od šolskega leta 2000/01 do vključno šolskega leta 2018/19 smo v šolskem skladu skupno zbrali 
več kot 178.000,00 € sredstev. V imenu učencev in učiteljev se šola iskreno ter od srca zahvaljuje vsem staršem donatorjem in sponzorjem, ki ste ali 
še sodelujete v zelo uspešni in pomembni zgodbi izdajanja šolskega glasila Šolarček. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem piscem prispevkov in 
učiteljem mentorjem, ki jih k pisanju vzpodbujate. Posebno zahvalo si zasluži računalničar šole in učitelj, Dani Sajtl, ki Šolarčka oblikuje in pripravi 
za tisk. Po njegovi zaslugi izhaja Šolarček od 52. številke (januar 2004) v e-obliki in je dostopen na spletni strani šole www.os-volicina.si/solarcek.

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Klara Petek, Nika Pšajd, Neja Hadžiselimović, Dora Egghart, Julija Sirk, Klara Matjašič, Larisa Roškar, mento-
rica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl.

OŠ Voličina ima v začetku šolskega leta vpisanih 228 učencev v 11 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Organizirane imamo 4 sku-
pine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 67 ur na teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 80 otrok, ki so razporejeni v 5 skupin. Strokovni 
delavci se bomo tudi v tem šolskem letu trudili, da bodo dejavnosti in pouk potekali kakovostno. Ravnatelj mag. Anton Goznik.

Tel.: 041 642 596       
www.dekor-halozan.si

REKLAME - TISK trgovine

www.mizarstvo-rajsp.si


