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Zaključek bralne značke

Ob zaključku Bralne značke nas je obiskal ilustrator in pisatelj Uroš Hrovat. Na šoli smo se ponovno 
izkazali kot množični bralci, saj je 188 učencev osvojilo BZ, kar predstavlja 82,82 %. Posebej je potrebno 
pohvaliti učence od 1. do 4. razreda in 7. b razred, ker so prav vsi osvojili BZ. Najžlahtnejši bralci so naši zlati 
bralci, ki so osvojili BZ vseh 9 let šolanja. To so: Vid Caf, Dora Egghart, Jure Jug, Klara Matjašič, Kristjan 
Risek, Larisa Roškar, Julija Sirk, Mark Vidovič in Žan Zorman.
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Ob koncu vrtčevskega leta

Pred začetkom vročega poletja, v pričakovanju 
počitniških doživetij in brezskrbnih dni, je potrebno 
skleniti šolsko leto tudi v vrtcu. 

Prag vrtca pri OŠ Voličina je septembra 2018 pre-
stopilo 80 otrok, razporejenih v pet oddelkov. Med 
šolskim letom smo sprejemali otroke za 1. starostno 
obdobje, zato leto zaključujemo z 88 otroki. 

Prav ti otroci so skupaj s strokovnimi delavkami 
12. junija 2019 povabili starše na sklepno prireditev, 
ki smo jo poimenovali Križ kraž. Ideja za prireditev in 
hkrati rdeča nit letošnjih vsebin je nastala iz želje, da 
bi ljudsko izročilo ostalo med nami in da bi ga imeli 
priložnost spoznati tudi otroci.

Ostali smo zvesti viziji »Naj bo naš vrtec prostor, v 
katerem se imamo lepo, kjer otrokom nudimo varno 
in čustveno toplo okolje, kjer se vsak posameznik do-
bro počuti, kjer se vsak dan igramo in učimo ob raz-
ličnih dejavnostih, te pa nastajajo ob pobudah otrok, 
vzgojiteljic ter okolja, v katerem bivamo«. 

Tematske sklope v skupinah in enotah smo obliko-
vali skladno s cilji in področji dejavnosti kurikuluma, 
koledarjem in dogodki v okolju, interesi in pobudami 
otrok. Ob upoštevanju starostne in razvojne stopnje 
otrok ter spoštovanju njihove individualnosti smo 
se trudili omogočiti vsebinsko in izkustveno bogato 
okolje. Otroci so skozi igro in gibanje prihajali do no-
vih spoznanj ter lastnih izkušenj in se ob tem počutili 
varne in sprejete. 

Strokovni delavci smo bogatili bivanje v vrtcu z 
vrsto obogatitvenih programov v lastni izvedbi ali s 
pomočjo zunanjih sodelavcev. Prizadevali smo si za-
gotavljati zadovoljstvo in dobro počutje otrok in star-
šev, ob tem pa nismo pozabili na stare starše. V pro-
jektu Simbioza giba smo v športnem duhu povezali 
kar tri generacije. V času od 15. 9. do 19. 9. 2018 smo 
organizirali vrsto gibalnih dejavnosti, tako v telova-
dnici kot na prostem. Z učenci šole smo se družili na 
množičnem teku v telovadnici. 

Obogatitveni program za drugo starostno obdobje 
je zajemal dejavnosti, kot so lutkovni abonma, plaval-
ni tečaj, vrtec v naravi in zaključna ekskurzija. Ponu-
jene in izvedene so bile vse dejavnosti. Vrtca v naravi 
in plavalnega tečaja so se udeležili le otroci pred vsto-
pom v šolo. Plavalni tečaj je potekal v Termah Ptuj, 
vrtec v naravi pa v domu Škorpijon na Pohorju. 

Otroci II. starostnega obdobja so Lutkovno gleda-
lišče Maribor obiskali dvakrat. Ogledali so si predstavi 
Sneguljčica in sedem palčkov in Žogica Marogica. 

Ob koncu vrtčevskega leta smo izvedli tri strokov-
ne ekskurzije: Lunice so obiskale Park prostoživečih 
živali v Destrniku, Vrabčki so spoznavali eksotične ži-
vali v Mini Zoo Landu v Slovenskih Konjicah, Sončki 
pa so izbrali potovanje z vlakom. 

Peljali smo vrsto projektov na ravni vrtca ali dr-
žavni ravni: Simbioza giba, Planetu Zemlja prijazen 
vrtec, Cici vesela šola, NA-MA POTI, športni pro-

gram Gibalček, Zobokroki, Zobni alarm. 
Tudi letos nam je uspelo pridobiti naziv Planetu 

Zemlja prijazen vrtec s projektoma Čebelja pot in Eko 
Beri. Sledili smo 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). 
V okviru projektov smo gostili čebelarja Aleša Vaneka 
na dan Tradicionalnega slovenskega praznika. 

Izvedenih je bilo veliko skupnih dejavnosti, po-
sebnih tednov in prireditev, v katere so bili vključeni 
vsi otroci. 

V Tednu otroka so nas obiskali gasilci GD Voliči-
na, policist, reševalci iz ZD. Spoznavali smo še dru-
ge uniformirane poklice (medicinska sestra, poštar 
...) Obiskal nas je poštar Jože Pivec iz Voličine in nas 
navdušil, da smo se prijavili na likovni natečaj Pošte 
Slovenije, na temo Poštar Pavli na terenu. Med več kot 
780 likovnimi deli je komisija izbrala tri in med njimi 
je bilo izbrano tudi likovno delo naših otrok, otrok 
skupine Sončki. Nagrajeni smo bili s paketom Pošte 
Slovenije in kar tedenskim druženjem z maskoto po-
štar Pavli. 

Lutkovna skupina vzgojiteljic MAKS nas je razve-
selila z dvema predstavama Moja domovina ter Kekec 
in Pehta. 

V veselem mesecu decembru smo organizirali 
Miklavževo presenečenje, Škratovanje z družinami, 
obisk Božička, praznično kosilo, novoletno rajanje. 

Zavedamo se, da je sodelovanje med vrtcem in 
starši pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, 
saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu 
dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgo-
je. Skupna srečanja in druženja so bila priložnost za 
sproščeno in neposredno sodelovanje otrok, staršev, 
starih staršev, šolarjev in pedagoških delavcev. Izve-
dli smo štiri srečanja. Na tradicionalnem jesenskem 
srečanju smo se ob kostanju družili na ŠRC Polena. 
V okviru novoletnega Škratovanja so družine imele 
možnost druženja s škrati in ogleda lutkovne predsta-
ve Gledališča Makarenko, Zimske radosti. V mesecu 
marcu smo na druženje povabili le mamice, vrtčevsko 

Manca Železnik, 6. let
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leto pa smo sklenili na zaključni prireditvi. 
Vsak začetek vrtčevskega leta je nova zgodba. 

Vanjo ste vstopili vi, mali junaki, ki ste z igro odkri-
vali svet in spoznavali življenje. Bili ste radovedni in 
ustvarjali. Nekateri se od vrtca letos poslavljate in bo-
ste septembra prestopili šolski prag. Želimo vam, da 
iz vrtca odidete z lepimi spomini, da zaupate v svoje 
sposobnosti in imejte pozitiven odnos do učenja in 
igre. Čaka vas mnogo izzivov in priložnosti.

Naj bodo počitniški dnevi mirni, poletni koraki 
lahki, misli sproščene in nasmeh vesel. 

Klavdija Žabčič, vodja vrtca

Šolsko leto je hitro minilo

Iz mrzlega in deževnega maja smo skočili v vroč 
junij. S prihodom poletja se končuje uspešno šolsko 
leto za učence OŠ Voličina.

V šolo je bilo septembra vpisanih 228 učencev, 
ker je ena učenka maja začela obiskovati 1. razred, jih 
šolsko leto zaključuje 229. Vendar je pouk obiskovalo 
226 oz. 227 učencev, ker sta se 2 učenki 5. razreda iz-
obraževali na domu. 

Dejavnosti v vrtcu in pouk v šoli ter druge načr-
tovane aktivnosti so se izvajale v skladu z letnim de-
lovnim načrtom.

V vrtcu in šoli smo organizirali vse načrtovane ro-
diteljske sestanke in izpeljali vse govorilne ure. Prav 
tako smo izvedli vsa načrtovana tekmovanja iz znanja. 
Na podlagi uspehov so se učenci uvrstili na območna, 
regijska in državna tekmovanja. O uspehih, ki so jih 
dosegli na tekmovanjih iz znanja, športa, plesa, teh-
nike in umetnosti, so zbrani podatki na koncu tega 
prispevka.

OŠ Voličina se je priključila prvemu Nacionalne-
mu mesecu skupnega branja, ki je potekal v času od 
8. septembra do 8. oktobra 2018 po vsej Sloveniji. Na 
šoli smo pripravili različne oblike skupnega medge-
neracijskega branja za naše učence v sklopu pouka, 
hkrati pa smo z učenci sodelovali z različnimi krajev-
nimi društvi in ustanovami. Vse dogodke v povezavi 
z Nacionalnim mesecem skupnega branja 2018 smo 
objavljali na spletni strani šole. 

Pod okriljem Atletske zveze Slovenije smo za naše 
najmlajše (vrtec in I. VIO) v sredo, 19. septembra 
2018, organizirali tek. Otroci in učenci so se priklju-
čili najbolj množičnemu teku otrok v Sloveniji Začni 
mlad, tekmuj pošteno. 

Osnovna šola Voličina je bila deležna pomembne-
ga dogodka, ki je bil organiziran 21. 9. 2018, na OŠ 
Franceta Prešerna v Mariboru, v organizaciji Javne-
ga sklada za kulturne dejavnosti republike Slovenije. 
OŠ Voličina je uradno prejela naziv Kulturna šola za 
mandatno obdobje petih let. 

Torek, 25. 9. 2018, je bil za učence OŠ Voličina 
prav poseben dan. Društvo Baron iz Markovcev jim 
je predstavilo 12 različnih srednjeveških delavnic. 

Učenci so z zanimanjem sodelovali pri vseh srednje-
veških delavnicah, še posebej pa pri delavnici tiskar-
stva in knjigovezništva. Dečke je zelo pritegnila tudi 
delavnica orožarstva. Opazovali so kaligrafsko pisavo, 
se preizkusili v lončarstvu in celo zaplesali malome-
ščanski ples iz 15. stoletja. 

V sredo, 26. 9. 2018, je Hiška eksperimentov obi-
skala učence OŠ Voličina. Učenci šole so samostojno 
preizkusili 60 eksperimentov in uživali ob opazovanju 
znanstvene dogodivščine. Veliko zanimanja so kaza-
li pri eksperimentiranju in raziskovanju. Z obiskom 
Hiške eksperimentov smo želeli učencem na zanimiv 
način predstaviti in približati naravoslovje ter jih nav-
dušiti za raziskovanje. Menim, da nam je uspelo. 

V četrtek, 27. 9. 2018, smo imeli na OŠ Voličina 
tehniški dan z naslovom Z roko v roki. Poudarek tega 
dne je bil na razvijanju vrednote strpnost do drugač-
nosti. Učenci 6., 8. in 9. razreda so spoznali življenje 
in delo v Varstveno delovnem centru Polž v Lenartu, 
Socialno varstvenem zavodu Hrastovec v Hrastov-
cu ter dislocirani bivalni enoti Hrastovec v Voličini. 
Učenci so se družili z uporabniki oziroma stanovalci 
vseh enot, opravljali gospodinjska dela, ustvarjali roč-
ne izdelke in se zabavali ob raznih igrah. 

28. 9. 2018 je bil za učence III. VIO poseben športni 
dan. V celotni Evropski uniji je v tem tednu že četrtič 
potekal Evropski teden športa. Letos je bil za Evropski 
šolski športni dan določen 28. september. Zjutraj so 
se učenci III. VIO odpravili na pohod v Selce, kjer so 
jih na strelišču in igrišču pričakali člani DU Voličina. 
Vsi učenci, ki so želeli, so lahko poskusili streljati z 
zračno puško, prav tako so se preizkusili v kegljanju 
s kroglo na vrvici. Članom DU Voličina se najlepše 
zahvaljujemo, ker so omogočili, da so se učenci šole 
lahko pomerili v dveh zanimivih tekmovanjih. 

Učenci I. VIO so se v okviru Evropskega šolskega 
športnega dne odpravili na pohod. Prehodili so pot 
od šole do kmetije Kocbek v Zgornji Voličini. Tam 
jih je sprejela družina Kocbek. Gospod Feliks jih je 
popeljal v bolnišnico Cafa. Gospodar kmetije Alberto 
jih je popeljal v hlev, kjer so opazovali krave, teličke, 
zajčke in pujse ter si ogledali robota, ki molze krave. S 
slastnimi jabolki in z jabolčnim sokom pa so jim po-

AKTUALNO
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stregli Olga, Mateja in Aljaž. 
Učenci I. VIO so se v soboto, 29. 9. 2018, udeležili 

prireditve Trgatev Zavrh 2018. Najprej so si ogleda-
li viničarski muzej. Pred Maistrovim stolpom so se 
pomerili v štafetnih igrah. Iz jabolk so si iztisnili sok. 
Največji užitek jim je bilo igranje na napihljivih igra-
lih in vožnja z vlakcem. V lovskem domu so opazovali 
ptice ujede in si ogledali lovsko razstavo. Vsi so uživa-
li v dobro organiziranih dejavnostih.

V četrtek, 4. 10. 2018, so se učenci 2. razreda in 
člani DBE Zavoda Hrastovec iz Voličine srečali ob 
igralih. Dogovorili so se, da bodo skupni čas preživeli 
ob pravljicah. Druženje so pričeli z lutkovno predsta-
vo. Naši prijatelji so otroke bogato nagradili z aplav-
zom in odkritim navdušenjem. Sledilo je druženje ob 
knjigah. Pravljice so učenci brali ali ob ilustracijah 
pripovedovali. Lahko so prisluhnili branju odraslih 
ali se o knjigah pogovarjali. Druženje se je končalo s 
pogostitvijo, saj so stanovalci DBE vsem postregli čaj 
in sladko presenečenje. 

V tednu otroka smo v naš vrtec povabili razne po-
membne goste. 

10. 10. 2018 so bili učenci 1. razreda sprejeti v 
SUŠ. Po kulturnem programu je sledilo izbiranje va-
ruhov in medsebojno obdarovanje. Prijateljstvo so 
potrdili s podpisom na drevo prijateljstva. Skupaj so 
tudi zaplesali. 

Simbioza giba je vseslovenska akcija, ki je poteka 
med 15. in 21. oktobrom 2018. OŠ Voličina je v akciji 
sodelovala z učenci 5., 7. in 8. razreda. Povabilu na 
skupno gibanje se je odzvalo deset babic oz. dedkov 
in ena prababica. Med sprehodom so se pogovarjali 
o gibanju in športnih aktivnostih včasih, o boleznih 
v starosti in možnosti njihovega preprečevanja s po-
močjo športa. Eden izmed dedkov, včasih igralec NK 
Olimpije in nato tudi nogometni trener, pa je za 5. a 
razred pripravil pravo uro treninga koordinacije in 
moči. Motivacija za gibanje je bila medsebojna.

V soboto, 20. 10. 2018, je na OŠ Voličina poteka-
la sobotna šola v okviru obogatitvenega programa za 
nadarjene učence osnovnih šol Slovenskih goric. Uči-
telji so za učence pripravili tri delavnice, in sicer ša-
blonski tisk na majice, origami ter dramsko delavnico 
s sprostitvenimi vajami. Učenci so se lahko udeležili 
dveh delavnic. Sobotno šolo je obiskalo 25 nadarje-
nih učencev: 12 učencev iz OŠ Voličina, 9 učencev iz 
OŠ Sveta Ana, 3 učenci iz OŠ Cerkvenjak-Vitomarci 
in 1 učenec iz OŠ Sveta Trojica. Učenci so preživeli 
prijetno sobotno dopoldne ob druženju z vrstniki in 
razvijanju ustvarjalnega mišljenja.

V torek, 23. 10. 2018, je imel Socialno varstveni 
zavod Hrastovec slovesnost ob 70-letnici zavoda z 
naslovom Različnost nas bogati. Na prireditvi, kjer je 
bil slavnostni govornik predsednik RS, Borut Pahor, 
je bila OŠ Voličina ena izmed dveh šol, ki sta preje-
li priznanje, OŠ Voličina za aktivno sodelovanje in 
podporo pri zmanjševanju stigmatizacije stanovalcev 
v širšem socialnem okolju. Vsem učiteljicam, vzgoji-

teljicam in drugim zaposlenim, ki več let odlično so-
delujete s SVZ Hrastovec in bivalno enoto Voličina, 
iskreno čestitam za prejeto priznanje.

Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku 
Občine Lenart v petek, 2. novembra 2018, je učitelj 
Dani Sajtl prejel priznanje župana.

V četrtek, 15. 11. 2018, so se starejši učenci pome-
rili v nogometu. Naši fantje so v finalu premagali vr-
stnike iz OŠ Benedikt in osvojili 1. mesto na področju 
UE Lenart.

16. novembra praznujemo mednarodni dan str-
pnosti. Tema projekta za mednarodni dan strpnosti 
2018 je Stop obrekovanju. Obrekovanje je nestrpnost 
št. 1. Obrekovanje ni nekaj nedolžnega, ampak je re-
sna oblika nestrpnosti, ki je žal vse preveč splošno 
razširjena in nekaj vsakdanjega, hkrati pa je pogosto 
spregledana. Učence I. VIO preko tega projekta spod-
bujamo k razvijanju spoštljivih medsebojnih odnosov. 
Svoja spoznanja so likovno upodobili in slike razstavi-
li v pritličju šole.

V torek, 11. 12. 2018, je med 17:00 in 18:30 na OŠ 
Voličina potekal karierni sejem. S svojimi izdelki in 
informativnim materialom se je predstavilo 20 sre-
dnjih šol iz Podravske regije. Učenci od 6. do 9. ra-
zreda in njihovi starši so lahko pridobili informacije, 
ki jim bodo pomagale pri pomembni odločitvi glede 
poklicne poti. 

V torek, 18. 12. 2018, je šola organizirala priredi-
tev ob izdaji 200. številke Šolarčka, božično-novole-
tnih praznikih in dnevu samostojnosti in enotnosti, ki 
so se je udeležili mnogi dolgoletni sponzorji šolskega 
glasila, številni starši in krajani ter župan Občine Le-
nart, mag. Janez Kramberger, in predstavnica ZRSŠ 
OE Maribor, ga. Matejka Lovše. Vsi zbrani smo uži-
vali v prijetnem programu, ki ga je iskrivo in nagajivo 
povezovala Pika Nogavička. Na prireditvi se je šola 
zahvalila sponzorjem za sponzorstvo v tem šolskem 
letu in več prejšnjih letih, prav tako sponzorjem v tem 
šolskem letu in deset ali več letih, ter sponzorjem, ki 
so sodelovali vseh 19 let. Ti sponzorji so: Frizerski 
studio Dušan Lorbek iz Voličine, Trgovina Hauptman 
iz Selc, Pizzerija Vinska trta iz Voličine, Restavracija 
Kmetič, bar Ornik iz Voličine, Trgovina Nada iz Le-
narta, Oljarstvo Fras iz Voličine, Lešnik & Zemljič iz 
Sv. Trojice, Prevozništvo Kurnik iz Lenarta, Ključav-
ničarstvo Janko Lorber iz Voličine, Žagarstvo Igor Vo-
grin iz Dolgih Njiv, Foto Tone iz Lenarta, Klasmetal iz 
Voličine, Almaja iz Lenarta in F.A. Maik iz Voličine. 
Hvala vam.

OŠ Voličina se je na prireditvi zahvalila za odlično 
sodelovanje tudi ustanoviteljici Občini Lenart in ZRSŠ 
OE Maribor za odlično večletno strokovno sodelova-
nje ter učitelju Daniju Sajtlu za njegov neprecenljiv 
prispevek pri izdajanju šolskega glasila Šolarček.

V petek, 11. 1. 2019, je bilo na naši šoli organi-
zirano medobčinsko tekmovanje v nogometu za sta-
rejša dekleta. Sodelovalo je pet ekip. Po dveh zmagah 
in dveh neodločenih izidih so naša dekleta osvojila 1. 
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mesto. 
Učenci 5. a razreda so se udeležili zimske smučar-

ske šole v naravi v CŠOD Planinka 21.– 5. 1. 2019. 
Na šoli skušamo delovati tudi humanitarno. Na 

hodniku ob učilnicah I. VIO smo v zelen zabojnik 
zbirali plastične zamaške. Prav tako smo organizirali 
menjalnico knjig. V akciji zbiranja odpadnega papirja 
smo ga za dečka Vida zbrali 2110 kg. 

V torek, 5. 2. 2019, ob 17:30 smo v kulturnem 
domu v Voličini organizirali proslavo ob slovenskem 
kulturnem prazniku. 

V sredo, 6. 2. 2019, se je v telovadnici OŠ Voliči-
na odvijalo medobčinsko tekmovanje v nogometu za 
mlajše deklice. Udeležilo se ga je pet ekip. Naša de-
kleta so po treh zmagah in enem neodločenem izidu 
osvojila 1. mesto. 

OŠ Voličina je organizirala vseslovensko sreča-
nje šolskih ansamblov »ŠANS 2019« v petek, 8. 3. 
2019, v kulturnem domu v Voličini. Nastopilo je 15 
šolskih bendov iz različnih krajev Slovenije: Šolski 
bend OŠ Benedikt, Šolski bend OŠ Sveta Ana, Inside 
out OŠ Draga Kobala Maribor, Šolski bend OŠ Du-
plek, Rockborci OŠ borcev za severno mejo Maribor, 
D'Glazers OŠ Janka Glazerja Ruše, Bend OŠ Sveti To-
maž, Šolski bend OŠ Beltinci, Aart OŠ Antona Ašker-
ca Rimske Toplice, Žverce OŠ Griže, Fru-Fru OŠ Bi-
zeljsko, The false alarm OŠ Primoža Trubarja Velike 
Lašče, Šolski bend OŠ Frana Albrehta Kamnik, Šolski 
bend Livade OŠ Livade Izola, Born Rockers OŠ An-
tona Ukmarja Koper in naša benda »Sedmičari« ter 
»Osmičari«.

Otroci iz vrtca v Selcah so se z veseljem odzvali 
povabilu sadjarjev, da so lahko pomagali pri saditvi 
dreves. Fantje so si nadeli »furtošnice«, deklice pa 
predpasnike in rute. Z lopatami, grabljami in s sa-
mokolnicami so se odpravili na delo. To je bil lep, za-
nimiv in nepozaben dan na prostem. Sadjarji so bili 
navdušeni nad pomočjo otrok. Jablane so posadili in 
sedaj čakajo, kdaj bodo lahko obirali jabolka. 

NA-MA-POTI je projekt, katerega cilj je razvijati 
naravoslovno in matematično pismenost. OŠ Voličina 
je v projekt vključena kot implementacijska šola, kar 
pomeni, da naša osnovna naloga ni priprava gradiv 
ampak preizkušanje pripravljenih primerov. Projektni 
tim OŠ Voličine je sestavljen iz 13 članov iz različnih 
predmetnih področij. Učitelji so se večkrat sestali in 
preučevali gradiva. Nekaj primerov so pri pouku pre-
izkusili in podali povratno informacijo avtorju prime-
ra. Nekateri učitelji šole pa so izdelali svoj primer, ki 
so ga nato poslali v preizkušanje drugim učiteljem po 
Sloveniji. 

Tudi vrtec pri OŠ Voličina je vključen v projekt 
NA-MA POTI. Implementacijski vrtci preizkušamo 
didaktične pristope in strategije učenja, ki bodo z 
vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celo-
stnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju na-
ravoslovne, matematične in drugih pismenosti otrok. 
Pri eni izmed dejavnosti so otroci proučevali lastnosti 

snovi - magnetizem. Izbirali so kriterije za razvršča-
nje snovi (predmetov) v drevesni diagram. Igrali so se 
z magneti in različnimi materiali, ki jih magnet pri-
vlači. S poskušanjem so predmete razvrščali glede na 
magnetne lastnosti in ugotovitve vnesli v razpredel-
nice. Na koncu smo ugotovili, da magnet privlači le 
določene kovine oz. da vse kovine nimajo magnetnih 
lastnosti. 

Na OŠ Voličina je marca, aprila in maja potekal 
krožek robotike in programiranja robotov Min-
dstorms. Pri izvajanju krožka, ki se ga je udeležilo 10 
učencev, so nam pomagali zunanji sodelavci. Učen-
ci so ob programiranju z računalnikom uživali in se 
navdušili nad možnostmi avtomatizacije in krmilje-
nja. Krožek nam je omogočilo podjetje DOXAKEY. 

Zainteresirane starše in krajane smo povabili na 
dan odprtih vrat vrtca pri OŠ Voličina, ki je bil v četr-
tek, 28. 3. 2019.

V petek, 22. 3. 2019, je v kulturnem domu v Voliči-
ni potekala prireditev ob materinskem dnevu. Učenci 
so plesali, peli, recitirali in igrali. 

Revije otroških pevskih zborov Čričkov gaj, ki je 
bil 1. 4. 2019 v Jurovskem Dolu, se je udeležil tudi 
OPZ OŠ Voličina. Revija mladinskih pevskih zborov 
Slavčkov gaj je prav tako potekala v Jurovskem Dolu, 
in sicer 16. 4. 2019. Udeležili so se je tudi naši učenci 
MPZ OŠ Voličina. Oba zbora sta zapela pod mentor-
stvom Aleksandra Šijanca.

V času med 15. in 19. aprilom 2019 so se otroci iz 
skupin Sončki in Vrabčki, ki so pred vstopom v šolo, 
in učenci 1. razreda udeležili 10-urnega plavalna te-
čaja v Termah Ptuj. Vsi so napredovali in izpopolnili 
svoje plavalne sposobnosti. 

Prireditev Otroci in učenci pojejo, plešejo ter igra-
jo z naslovom Vesna smo organizirali v torek, 23. 4. 
2019, ob 18:30 v kulturnem domu v Voličini. 

Članici lutkovne skupine MAKS sta otroke vrtca 
Voličina, vrtca Selce in učence 1. a in 2. a razreda raz-
veselili s predstavo Kekec in Pehta. Posebna zanimi-
vost predstave je v tem, da je bila odigrana v starem 
kranjskogorskem narečju. Otrokom je bilo všeč, kako 
je Pehta pomagala Kekcu.

Najbolj pogumni bodoči šolarji so se udeležili vrt-
ca v naravi. V domu Škorpijon na Kozjaku smo pre-
živeli tri dni. Celoten program je bil namenjen razi-
skovanju, bogatemu doživljanju narave, pridobivanju 
izkušenj s samostojnostjo in druženjem z vrstniki v 
novem okolju. 

V torek, 21. maja 2019, so v bastiji mariborskega 
gradu odprli razstavo Velike stvaritve malih mojstrov 
2019 - Strip. Na razstavi so razstavljali osnovnošolci iz 
15 osnovnih šol. Našo šolo so s svojimi stripi zastopali 
učenci in učenke iz 5. a in 7. b razreda. 

Tretješolci so že v mesecu novembru naslikali slike 
generala Rudolfa Maistra. Ker so jim slike dobro uspe-
le, so jih 1. maja razstavili v Štupičevi vili na Zavrhu. 
Tam so dobili povabilo, da slike razstavijo še na dnevu 
odprtih vrat Vojašnice generala Maistra. Odločili so 
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se, da slike razstavijo in jih podarijo vojašnici. Vsi, ki 
so si ogledali naši razstavi, so bili nad ustvarjalnostjo 
tretješolcev navdušeni.

V petek, 10. 5. 2019, je pri Sveti Ani potekala 14. 
Otroška varnostna olimpijada, ki jo vsako leto orga-
nizira Policijska uprava Maribor. Kar 18 ekip se je po-
merilo v znanju iz področja varnosti in v spretnostih. 
Letos se je OŠ Voličina predtekmovanja udeležila z 
dvema ekipama, učenci 4. a in 4. b razreda. Učenci 
so pokazali, da so zelo spretni in da o varnosti veliko 
vedo. Učenci 4. a so zmagali in se uvrstili v finale, ki 
je potekalo v četrtek, 23. 5. 2019, v Lukni v Mariboru. 
Ekipa 4. a razreda je izmed 18 ekip območja Policijske 
uprave Maribor zasedla odlično 5. mesto.

Učenci 3. a razreda so iz petka, 7. 6. 2019, na so-
boto noč preživeli v šoli. Isto noč je v šolski knjižnici 
potekala Noč branja.

V sredo, 12. 6. 2019, so se fantje udeležili še za-
dnjega letošnjega medobčinskega tekmovanja, tokrat 
v nogometu na travi (6+1) v Jurovskem Dolu. Prema-
gali so OŠ Jurovski Dol, OŠ Lenart in v tekmi za 1. 
mesto še OŠ Benedikt.

Učenci 8. a razreda so se udeležili šole v naravi v 
CŠOD Kranjska Gora 10.– 14. 6. 2019. 

Učenci 2. a razreda so sodelovali na natečaju Knji-
govanje 2019 in z lutkami Žogice Nogice pod mentor-
stvom Regine Dobaja osvojili v I. kategoriji odlično 
2. mesto. 

OŠ Voličina je v tem šolskem letu sodelovala z 
ZRSŠ, in sicer z učenci 7. a in 7. b razreda pri izvedbi 
raziskave z naslovom Kakovost znanja in učne izku-
šnje učencev pri predmetu MAT.

Iskreno zahvalo sem dolžan vsem, ki ste na pova-
bilo učiteljev in vzgojiteljev prišli v šolo ali v vrtec in 
otrokom ter učencem popestrili dejavnosti in pouk. 
Pripovedovali ste jim, kakšno je bilo življenje nekoč, 
z njimi izdelovali razne izdelke, šivali, pletli, prepevali 
itd. 

Ob tej priložnosti se želim zahvaliti g. Zlatku Cvi-
klu, ki je v tem šolskem letu vodil interesno dejavnost 
šah. 

Posebno zahvalo namenjam vsem zeliščarkam, ki 
jih vodi ga. Marija Čuček. Vaša pomoč pri izvajanju 

zeliščarskega krožka je nekaj posebnega. V krožek je 
vključena množica otrok. Učenci, ki obiskujejo kro-
žek, se naučijo veliko novega. Pri krožku jim je za-
nimivo, zato se počutijo prijetno. Z vami jim je lepo. 
Hvala vam.

Ob zaključku Bralne značke je učence šole obiskal 
ilustrator in pisatelj Uroš Hrovat. Ob prijetnem dru-
ženju nam je pokazal, kako nastajajo ilustracije, ki si 
jih lahko ogledate v šoli na hodniku pred učilnicami 
I. VIO. Na šoli smo se v letošnjem šolskem letu po-
novno izkazali kot množični bralci, saj je 188 učencev 
osvojilo BZ, kar predstavlja 82,46 %. Posebej je treba 
pohvaliti vse učence 1. a, 2. a, 3. a, 4. a, 4. b in 7. b, saj 
so prav vsi v razredu osvojili BZ. Iskrene čestitke na-
menjamo naslednjim devetošolcem Vidu Cafu, Dori 
Egghart, Juretu Jugu, Klari Matjašič, Kristjanu Rise-
ku, Larisu Roškar, Juiju Sirk, Marku Vidoviču in Žanu 
Zormanu, ki so bili zvesti BZ vseh devet šolskih let. 

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 17 učencev, tekmovanja za 
Cankarjevo priznanje pa 25 učencev. 

Šolskega tekmovanja iz znanja matematike Med-
narodni matematični kenguru se je udeležilo 130 tek-
movalcev od 1. do 9. razreda. 

Aprila so učenci 3. razreda OŠ Voličina pisali po-
skusni NPZ pri SLJ in MAT. Vseh 26 učencev je pisalo 
MAT, SLJ pa 24.

Na začetku maja je vseh 26 učencev v 6. razredu 
pisalo NPZ pri SLJ, MAT in TJA.

Prav tako je vseh 18 učencev 9. razreda pisalo NPZ 
pri SLJ, MAT in DKE. 

Učenci 3. razreda so pri SLJ dosegli 83,50 % (71,32 
%), pri MAT pa 70,10 % (58,64 %) uspešnost. V okle-
pajih so podatki o dosežkih pri poskusnem preverja-
nju na nivoju Slovenije. Pri obeh predmetih so v pov-
prečju tretješolci dosegli 76,80 % uspešnost, na nivoju 
države pa je uspeh pri obeh predmetih 64,98 %.

Učenci 6. razreda so pri SLJ dosegli 49,74 % (49,43 
%), pri MAT 58,59 % (57,28 %) in pri TJA 49,68 % 
(51,36 %) uspešnost. Pri vseh treh predmetih so šesto-
šolci v povprečju dosegli 52,71 % uspešnost, na nivoju 
države pa je uspeh pri NPZ 52,69 %.

Učenci 9. razreda so pri SLJ dosegli 47,78 % (48,48 
%), pri MAT 52,33 % (51,05 %) in pri DKE 54,89 % 
(51,01 %) uspešnost. V oklepajih so podatki o dosež-
kih na nivoju Slovenije. Pri vseh treh predmetih so v 
povprečju devetošolci dosegli 51,67 % uspešnost, na 
nivoju države pa je uspeh pri NPZ pri teh treh pred-
metih 50,18 %.

Iz podatkov o uspešnosti učencev na NPZ se raz-
bere, da so v povprečju tretješolci pri obeh predme-
tih pisali boljše od vrstnikov za 11,82 %, prav tako 
so šestošolci v poprečju bili pri vseh treh predmetih 
boljši za 0,02 % in tudi devetošolci so bili pri vseh treh 
predmetih boljši v povprečju 1,49 %.
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Vsem zaposlenim skupaj in vsakemu posebej se 
najlepše zahvaljujem za prispevek, da lahko na pod-
lagi zapisanih dejstev ocenimo, da je bilo šolsko leto v 
vrtcu in šoli uspešno, saj smo vso leto opazovali, raz-
iskovali, analizirali in razmišljali, se učili, zato nam je 
šolsko leto hitro minilo.

Na prireditvi ob zaključku šolskega leta, ki je bila 
v četrtek, 20. 6. 2019, se je šola zahvalila učencem, ki 
so se v šolskem letu še posebej izkazali na raznih tek-
movanjih in dosegli izreden uspeh na učnem, kultur-
nem, umetniškem ali športnem področju, zato se jim 
je podelila knjižna nagrada in majica NAJ UČENEC 
OŠ Voličina oz. NAJ ŠPORTNIK OŠ Voličina. 

Alex Fekonja je bil član ekipe OŠ Voličina, ki j na 
kvizu o življenju in delu generala Rudolfa Maistra v 
Kadetnici Maribor osvojila zlato Maistrovo priznanje, 
mentorica Zdenka Ekselenski.

Saša Letonja je na področnem tekmovanju Šol-
skega plesnega festivala v standardnih plesih s plesal-
cem Nejcem Letnikom osvojila 3. mesto, mentorica 
Petra Cvikl Marušič.

Aleš Malek je na regijskem tekmovanju iz kon-
struktorstva in obdelave gradiv v disciplini iz učenče-
ve domače delavnice osvojil 2. mesto, mentor Davorin 
Žižek.

Vanesa Živko je na področnem tekmovanju Šol-
skega plesnega festivala v latinskoameriških plesih s 
plesalko Lucijo Mesarec osvojila 1. mesto, mentorica 
Petra Cvikl Marušič. 

Maša Čuček je bila članica ekipe OŠ Voličina, ki 
je na kvizu v Muzeju narodne osvoboditve Maribor 
z naslovom Zgodovina človekovega osvajanja vesolja 
osvojila zlato priznanje, mentorica Zdenka Ekselen-
ski.

Ema Kovač je na področnem tekmovanju Šolske-
ga plesnega festivala v latinskoameriških plesih s ple-
salko Laro Lešnik osvojila 2. mesto, mentorica Petra 
Cvikl Marušič. 

Lana Hubernik je bila članica ekipe OŠ Voliči-
na, ki je na kvizu o življenju in delu generala Rudolfa 
Maistra v Kadetnici Maribor osvojila zlato Maistrovo 
priznanje, mentorica Zdenka Ekselenski.

Nik Diego Damiš je skupaj z Žigom Šešerkom na 
regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in obdelave 
gradiv les osvojil 3. mesto, mentor Davorin Žižek.

Neža Štruc je prejela nagrado regijskega likovnega 
natečaja na temo Naravne in druge nesreče - Neurje 
in se je s svojo grafiko uvrstila na državni izbor, men-
tor Brane Lazič. 

Lara Lešnik je na področnem tekmovanju Šolske-
ga plesnega festivala v latinskoameriških plesih s ple-
salko Emo Kovač osvojila 2. mesto, mentorica Petra 
Cvikl Marušič. 

Ana Kurnik je bila članica ekipe OŠ Voličina, ki je 
na kvizu o življenju in delu generala Rudolfa Maistra v 
Kadetnici Maribor osvojila zlato Maistrovo priznanje, 
mentorica Zdenka Ekselenski.

Angelika Rukav je na regijskem tekmovanju iz 

konstruktorstva in obdelave gradiv v znanju obdelave 
papirja osvojila 3. mesto, mentor Davorin Žižek.

Hera Masten Agapito je na področnem tekmo-
vanju Šolskega plesnega festivala v latinskoameriških 
plesih s plesalko Saro Rojs osvojila 3. mesto, mentori-
ca Petra Cvikl Marušič. 

Enej Kramberger je na Mini atletski olimpijadi 
Atletskega društva Štajerska Maribor, v kategoriji teka 
na 60 m za dečke 2007-2008, osvojil 1. mesto, mento-
rica Petra Cvikl Marušič.

Klara Herga je bila članica ekipe OŠ Voličina, ki 
je na kvizu v Muzeju narodne osvoboditve Maribor 
z naslovom Zgodovina človekovega osvajanja vesolja 
osvojila zlato priznanje, mentorica Zdenka Ekselen-
ski.

Matic Čeh je na Mini atletski olimpijadi Atletske-
ga društva Štajerska Maribor, v kategoriji teka na 600 
m za dečke 2007-2008, osvojil 3. mesto, mentorica Pe-
tra Cvikl Marušič.

Teo Pivec je na Mini atletski olimpijadi Atletskega 
društva Štajerska Maribor, v kategoriji teka na 200 m 
za dečke 2011–2012, osvojil 3. mesto, mentorica Petra 
Cvikl Marušič.

Kristjan Risek je na področnem prvenstvu v pla-
vanju med neregistriranimi tekmovalci na 50 m pro-
sto osvojil srebrno medaljo, mentorica Petra Cvikl 
Marušič. 

Ambrož Vugrinec je prejel nagrado mednarodne-
ga likovnega natečaja Lidice 2018, ki mu jo je izročila 
veleposlanica Češke republike, dr. Věra Zemanová, in 
minister pristojen za šolstvo, dr. Jernej Pikalo, mentor 
Brane Lazič.

Mija Marušič je na področnem tekmovanju Šol-
skega plesnega festivala med mlajšimi pari (do vključ-
no šestega razreda) v latinskoameriških plesih s ple-
salko Julijo Horvat osvojila 1. mesto, mentorica Petra 
Cvikl Marušič. Mija pa je na področnem tekmovanju 
Šolskega plesnega festivala med mlajšimi pari (do 
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vključno šestega razreda) v standardnih plesih s ple-
salko Julijo Horvat osvojila 2. mesto, mentorica Petra 
Cvikl Marušič.

Julija Horvat je na področnem tekmovanju Šol-
skega plesnega festivala med mlajšimi pari (do vključ-
no šestega razreda) v latinskoameriških plesih s ple-
salko Mijo Marušič osvojila 1. mesto, mentorica Petra 
Cvikl Marušič. Julija pa je na področnem tekmovanju 
Šolskega plesnega festivala med mlajšimi pari (do 
vključno šestega razreda) v standardnih plesih s ple-
salko Mijo Marušič osvojila 2. mesto, mentorica Petra 
Cvikl Marušič.

Amadej Ploj je na Mini atletski olimpijadi Atlet-
skega društva Štajerska Maribor, v kategoriji teka na 
60 m za dečke 2007-2008, osvojil 2. mesto, mentorica 
Petra Cvikl Marušič. Prav tako pa je Amadej na po-
dročnem posamičnem prvenstvu v atletiki za osnov-
ne šole, v kategoriji teka na 60 m za mlajše učence, 
osvojil 3. mesto, mentorica Petra Cvikl Marušič.

Lucija Mesarec je prejela nagrado mednarodne-
ga likovnega natečaja Lidice 2018, ki ji jo je izročila 
veleposlanica Češke republike, dr. Věra Zemanová, in 
minister pristojen za šolstvo, dr. Jernej Pikalo, mentor 
Brane Lazič. Lucija pa je na področnem tekmovanju 
Šolskega plesnega festivala v latinskoameriških plesih 
s plesalko Vaneso Živko osvojila 1. mesto, mentorica 
Petra Cvikl Marušič. 

Mlinarič Zoja je bila na poskusnem preverjanju 
NPZ pri slovenščini 100 % uspešna, osvojila je vse 
možne točke, mentorica Simona Čuček. 

Lucija Sivec je bila na poskusnem preverjanju 
NPZ pri slovenščini 100 % uspešna, osvojila je vse 
možne točke, mentorica Simona Čuček. 

Urban Šuster je dosegel izreden uspeh na učnem 
področju v vseh letih šolanja.

Vito Egghart je na državnem tekmovanju iz Ve-
sele šole osvojil srebrno priznanje, mentorica Alanka 
Knuplež.

Maks Šešerko je na državnem tekmovanju iz Ve-
sele šole osvojil srebrno priznanje, mentorica Alanka 
Knuplež.

Manja Kurnik je bila članica ekipe OŠ Voličina, 
ki je na kvizu v Muzeju narodne osvoboditve Maribor 
z naslovom Zgodovina človekovega osvajanja vesolja 
osvojila zlato priznanje, mentorica Zdenka Ekselen-
ski. Manja pa je na območnem tekmovanju iz zna-
nja geografije osvojila srebrno priznanje, mentorica 
Zdenka Ekselenski.

Vid Caf je na območnem tekmovanju iz znanja 
angleškega jezika osvojil srebrno priznanje, mentori-
ca Irena Zgaga. Vid pa je dosegel tudi izreden uspeh 
na učnem področju v vseh letih šolanja.

Dora Egghart je na regijskem tekmovanju iz zna-
nja slovenskega jezika osvojila srebrno Cankarjevo 
priznanje, mentorica Ksenija Trinko. Dora pa je na 
državnem tekmovanju iz Vesele šole osvojila srebrno 
priznanje, mentorica Alanka Knuplež. Dora pa je do-
segla tudi izreden uspeh na učnem področju v vseh 

letih šolanja. 
Žiga Šešerko je na državnem tekmovanju iz zna-

nja matematike osvojil srebrno Vegovo priznanje, 
mentorica Petra Šuman. Žiga je skupaj z Nikom Die-
gom Damišem na regijskem tekmovanju iz konstruk-
torstva in obdelave gradiv les osvojil 3. mesto, mentor 
Davorin Žižek. Žiga pa je na državnem tekmovanju iz 
Vesele šole osvojil srebrno priznanje, mentorica Alan-
ka Knuplež.

Julija Sirk je na državnem tekmovanju iz Vese-
le šole osvojila srebrno priznanje, mentorica Alanka 
Knuplež. Prav tako je Julija na državnem tekmovanju 
v znanju o sladkorni bolezni osvojila srebrno prizna-
nje, mentorica Irena Fišer. Julija je tudi na državnem 
tekmovanju iz znanja zgodovine osvojila srebrno pri-
znanje, mentorica Zdenka Ekselenski. Prav tako je 
na državnem tekmovanju iz znanja biologije osvojila 
srebrno Proteusovo priznanje, mentorica Irena Fišer. 
Julija pa je dosegla tudi izreden uspeh na učnem po-
dročju v vseh letih šolanja.

Alen Sužnik je na državnem tekmovanju iz znanja 
matematike osvojil zlato Vegovo priznanje, mentorica 
Petra Munda.

Neja Hadžiselimović je na državnem tekmova-
nju iz znanja biologije osvojila srebrno Proteusovo 
priznanje, mentorica Irena Fišer. Neja je na regijskem 
tekmovanju iz znanja slovenskega jezika osvojila sre-
brno Cankarjevo priznanje, mentorica Ksenija Trin-
ko. Neja pa je na državnem tekmovanju iz znanja slo-
venskega jezika osvojila zlato Cankarjevo priznanje, 
mentorica Ksenija Trinko. 

Gaja Rojs je na državnem prvenstvu WKSA, v ka-
tegoriji kate deklice – do 7 let, osvojila 1. mesto. Gaja 
je na istem tekmovanju, v kategoriji kumite deklice do 
7 let, prav tako osvojila 1. mesto.

Tjaša Rojs je na državnem prvenstvu WKSA, v 
kategoriji kate deklice – do 7 let, osvojila 3. mesto. 
Gaja je na istem tekmovanju, v kategoriji kumite de-
klice do 7 let, prav tako osvojila 2. mesto.

Brina Bezjak je z ekipo Mažoretnega kluba Lenart 
na 19. odprtem državnem prvenstvu MTZS v Kranju, 
v kategoriji Nižji nivo Team kadeti, osvojila 3. mesto.

Sara Rojs je na državnem prvenstvu WKSA, v 
kategoriji kate mini kadetinje 13-14 let, osvojila 1. 
mesto. Sara pa je na področnem tekmovanju Šolskega 
plesnega festivala v latinskoameriških plesih s plesal-
ko Hero Matsen Agapito osvojila 3. mesto, mentorica 
Petra Cvikl Marušič. 

Alen Ruis je igralec ekipe KMN Slovenske gorice, 
ki je v državnem tekmovanju v futsalu U17 osvojila 
2. mesto.

Nejc Letnik je igralec ekipe KMN Slovenske gori-
ce, ki je v državnem tekmovanju v futsalu U17 osvojila 
2. mesto. Prav tako pa je Nejc na področnem tekmo-
vanju Šolskega plesnega festivala v standardnih plesih 
s plesalko Sašo Letonja osvojil 3. mesto, mentorica 
Petra Cvikl Marušič.

Ravnatelj

AKTUALNO
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Poročilo o porabi sredstev
šolskega sklada

V ponedeljek, 17. 6. 2019, se je sestal upravni od-
bor šolskega sklada. Člani so pregledali predračune 
in račune ter pogodbo za nakup učil in učnih pripo-
močkov. Člani odbora šolskega sklada so se strinjali 
s predlogom šole oz. učiteljev o nakupu potrebnih 
učil in pripomočkov in potrdili nabave pri naslednjih 
podjetjih. 

Pri Evitel se je kupil Sony brezžični zvočnik v vre-
dnosti 149,99 €. Pri Gambit je šola kupila opremo za 
nadgradnjo računalnikov v vrednosti 936,23 € in na-
bavila tri fotoaparate v vrednosti 1.470,99 €. Pri za-
ložbi Rokus se je za pouk nemškega jezika kupilo 5 
izvodov NEM-SLO slovarjev in 5 izvodov SLO-NEM 
slovarjev v vrednosti 150,00 €. Pri podjetju Atehna so 
se kupila učila in učni pripomočki za TIT in FIZ v 
vrednosti 731,75 €. Pri podjetju Romiks je šola kupi-
la učila in pripomočke za NAR in KEM v vrednosti 
599,86 € in 7,32 €. Pri podjetju Bravo je šola kupila 
učila za DSP v vrednosti 38,00 € in 18,70 €. Pri Enko 
šport so se kupila učila za ŠPO v vrednosti 1.381,35 €. 
Pri podjetju Ječnik je šola kupila učila za vrtec v vre-
dnosti 449,57 € in učila za I.VIO, 5. in 6. razred, MAT 
in DSP v vrednosti 1.089,30 €. V trgovini Pikapoloni-
ca smo kupili učila in igrače za OPB v vrednosti 88,14 
€. Šola je prav tako kupila 51 knjig za šolsko knjižnico 
v skupni vrednosti 1.015,65 €. 1.300,00 € sredstev šol-
skega sklada pa je rezerviranih za nakup interaktivne-
ga zaslona iz projekta SIO 2020.

V tem šolskem letu smo v šolskem skladu zbrali 
11.620,00 €. Za darovana sredstva se vsem sponzor-
jem in staršem donatorjem v imenu otrok in učencev 
ter strokovnih delavcev vrtca in šole iskreno zahvalju-
jemo. Šola za tisk šolskega glasila Šolarček v šolskem 
letu porabi 2.200,00 €, zato je ostalo za nakup učil in 
učnih pripomočkov 9.420,00 €. Z nakupom učil, uč-
nih pripomočkov in knjig se bodo dejavnosti in pouk 
v naslednjih letih lahko izvajale bolj kakovostno. Hva-
la.

Ravnatelj

Obisk Vulkanije

V sredo, 22. 5. 2019, smo se učenci 3. a ob 8. uri 
odpravili na avtobus. Vozili smo se eno uro. Prispeli 
smo do Vulkanije. Tam nas je pričakal krt Oli. Sprejela 
nas je vodička Natalija. Ogledali smo si kratek film o 
krtu Oliju in čarovnici. Šli smo v dvigalo in se odpe-
ljali v vulkan. Tam smo morali odgovoriti na tri vpra-
šanja. Povedali smo same pravilne odgovore. Šli smo 
naprej in si v dvorani ogledali film o nastanku Zemlje. 
Kasneje smo se s cestnim vlakom odpeljali do kamno-
loma. Tam smo iskali mineral olivin. Nato smo se od-
peljali na vrh griča, kjer smo si ogledali Goričko. Po 

malici smo odšli na grad Grad. Tam smo s pomočjo 
filma spoznavali Goričko. Pogovarjali smo se o gradu 
in grajskem življenju. Vodička nam je pokazala veliko 
soban. Pred gradom nas je čakal avtobus. Odpeljali 
smo se na sladoled. Ko smo ga pojedli, smo odšli na 
igrala. Po igri smo se odpeljali v Voličino. Tam so nas 
pričakale naše mame. Svoji mami sem povedal, kaj 
vse sem doživel na izletu.

Aleksej Šikman, 3. a

Zaključna ekskurzija 1. razreda
 

V maju smo se tudi prvošolci odpravili na zaključ-
no ekskurzijo. Najprej smo obiskali akvarij in terarij 
v Mariboru. Sprehodili smo se po parku in se igrali 
na igralih. Na Pohorju smo opravili krajši pohod do 
razglednega stolpa. Kdor je želel, se je lahko povzpel 
nanj in se predal čudovitemu razgledu. Uživali smo v 

AKTUALNO
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naravi, saj je igra v pohorskih gozdovih in na travni-
kih nekaj posebnega. Ogledali smo si gondolo, sede-
žnico, smučišča, cerkev sv. Bolfenka, počitniške hišice 
in kolesarske steze ter opazovali drznega kolesarja pri 
vrtoglavem spustu. 

Učenci 1. razreda

Zaključna ekskurzija 2. razreda

V sredo, 22. 5. 2018, so se tudi drugošolci odpra-
vili na zaključno ekskurzijo. V Ljubljani smo obiskali 
živalski vrt in na Brniku letališče Jožeta Pučnika. V 
živalskem vrtu smo s pomočjo vodičke spoznavali 
različne živali. Vsi smo bili pogumni in brez strahu 
pobožali kameleona in se naučili, kdo je mali madaga-
skarski tenrek. Navdušila sta nas morska leva, leva, pa 
opice, slonica Ganga, volkovi, žirafe, leopardi, medve-
di, igrala, trgovina s spominki ... Časa nam je prehitro 

zmanjkalo. Pot nas je vodila še na letališče, kjer smo 
si ogledali letališko stavbo in letalo razstavljeno pred 
njo. Na Trojanah smo si privoščili še sladoled in se 
varno pripeljali domov. 

Učenci 2. a

Zaključna ekskurzija 4. razreda

Četrtošolci smo odšli na zaključni izlet. Odpravili 
smo se v jamo Pekel. V jami je bila približno enaka 
temperatura kot zunaj. Ta jama je stara več kot 3000 
let. Videli smo veliko kapnikov in imeli smo srečo, da 
smo videli netopirja. Ogled je trajal eno uro. Po ogle-
du smo se pa napotili na Celjski grad. Na gradu nas je 
pričakal vitez. Vitez nas je popeljal v srednji vek. Ta-
krat, ko so živeli vitezi. Na gradu je bilo zelo zanimivo. 
Ker je bilo slabo vreme, smo se namesto na Celjsko 
kočo odpravili v City center, kjer smo odšli na igrala.

Leni Oberljt, 4. b

Zaključna ekskurzija, 7. razreda

V sredo, 15. 5. 2019 smo se 7. a ter 7. b odpravili na 
zaključno ekskurzijo na Dolenjsko. Vozili smo se pri-
bližno tri ure. Ko smo končno prispeli, smo si najprej 
ogledali osnovno šolo Bistra glava, kjer smo se učili 
o dediščini, narodnosti, oblačilih, na koncu pa smo 
zapeli še dolenjsko ljudsko (Lepa Anka kolo vodi). 
Učiteljica je nato razdelila spričevala in tako se je 
pouk zaključil. Odšli smo v avtobus in se odpeljali do 
Metlike, kjer smo si ogledali gasilski muzej. V njem so 
bile razstavljene razne značke, čelade, cevi ter druge 
naprave za gašenje požara. Na koncu smo se odpeljali 
še na izvir reke Krupe, saj ni več močno deževalo. Ko 
smo si ogledali izvir, smo se odpravili nazaj proti Vo-
ličini s krajšim postankom v nakupovalnem centru. 
Tako se je naš izlet zaključil.

Tinkara Štruc, 7. b

Obisk župana

Zjutraj smo prišli v šolo. Po malici smo se odpravi-
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li na obisk k županu Občine Lenart. Ko smo prispeli, 
smo odšli v županovo pisarno. Tam nas je pričakal žu-
pan Janez Kramberger, ki nam je povedal veliko zani-
mivega. Dobili smo tudi sok, bombone in piškote. Ko 
smo se posladkali, smo odšli v sejno sobo. Tam smo 
glasovali, kdo izmed nas bo župan. Za župana smo 
izglasovali Lukasa, za podžupanjo pa Lariso. Na seji 
smo se pogovarjali, kaj bi spremenili v Voličini. Od-
ločili smo se, da bi prenovili hiše in bi Voličina ostala 
vas. Ko smo končali z obiskom pri županu, smo od-
šli na sladoled. Po sladoledu smo se odpeljali nazaj v 
šolo. Bilo je lepo.

Lan Letonja, 3. a

Prejeli smo nagrado natečaja
Knjigovanje 2019

V petek, 31. 5. 2019, je na sedežu Društva slo-
venskih pisateljev potekala podelitev nagrad natečaja 

Knjigovanje 2019. Natečaj organizira omenjeno dru-
štvo in poteka v sodelovanju z Bralnim društvom Slo-
venije, z Društvom Bralna značka Slovenije – ZPMS, 
IBBY Slovenija in pod pokroviteljstvom Javne agen-
cije za knjigo Slovenije. Učenci 2. razreda so na nate-
čaj poslali vse svoje Žogice Nogice, ki so jih izdelali 
pri likovni umetnosti. Komisija natečaja, v sestavi dr. 
Aksinje Kermauner, Jane Kolarič, Andreja Predina in 
mag. Savine Zwitter, je lutkam podelila 2. mesto (1. 
starostna kategorija). Drugošolci, bravo! Po nagrado 
v Ljubljano so se odpravili trije učenci, ki so imeli pri 
žrebu največ sreče. Prejeli smo knjižno darilo in po-
vabilo, da se v naslednjem šolskem letu mladi lutkarji 
lahko predstavijo tudi na 35. Slovenskem knjižnem 
sejmu in v Knjižnici Radovljica. Na podelitvi so si 
ogledali kulturni program in predstavili naše lutke. 
Odlično so se odrezali. 

Učenci 2. a

Otroška varnostna olimpijada

V četrtek, 23. maja 2019, smo se četrtošolci odpra-
vili na Otroško varnostno olimpijado.

Zjutraj smo prišli v šolo ob pol osmi uri. Ko smo 
se vsi zbrali, smo se odpravili na avtobus. Peljali smo 
se v Maribor. Prispeli smo v dvorano Lukna. Odšli 
smo v dvorano, se posedli in počakali na prvo igro. V 
tej igri smo metali kocko. Na vsa vprašanja smo od-
govorili pravilno. Zmagali smo. Ta igra pa je bila prav 
tako odvisna od sreče. Druga igra je bila sestavljanje 
logotipa. Zelo hitro smo bili pri kockah in jih začeli 
zlagati. Tudi to igro smo uspešno zaključili. Zelo smo 
bili veseli. Potem je sledil odmor za malico. Jedli smo 
polidoge. Lahko smo si ogledali razstavo policije, vo-
jakov in gasilcev. Za to smo imeli pol ure časa. Nasle-
dnja igra je bila vožnja s kolesom. Aljaž je padel s ko-
lesa, ker ni imel dobro nastavljenega sedeža. Na žalost 
ta igra ni bila najbolje izvedena. Sledila je četrta igra, 
črpanje vode. Tudi pri tej igri nismo bili najboljši. 

Na Otroški varnostni olimpijadi smo bili 5. Zelo 
smo se zabavali. 

Jan Čuček, 4. a

Zoja Potočnik, 1. a
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Pri interesni dejavnosti Ustvarjalnice so se v tem 
šolskem letu zbrali učenci 2., 3. in 5. razreda, ki zelo 
radi ustvarjajo iz različnih materialov. Najprej smo 
spoznali japonsko umetnost prepogibanja papirja - 
origami ter si izdelali lutko in knjižno kazalko. Na-
slednjič smo za material izbrali volno ter odpadno 
plastiko (jogurtov lonček) in iz obojega ustvarili upo-
raben izdelek, in sicer posodico za pisala. Podali smo 
se tudi na kuharsko področje ter ustvarjali v kuhinji. 
Pripravili smo si okusen obrok sestavljen iz korenč-
kove juhe ter si za sladico spekli slasten marmorni 
kolač. Verjemite, da ga nič ni ostalo. Ko so se bližali 
božično-novoletni prazniki, smo domišljijo sproščali 
ob izdelavi okraskov, in sicer novoletne smrečice ter 

angelčka. Ker so prazniki po navadi zelo sladki, smo 
si naslednjič pripravili nagajivo papirnato košarico za 
bonbone. Ob prazniku zaljubljenih smo svoje najdraž-
je razveselili z valentinovimi srčki iz volne ter stekle-
nimi vazicami, ki smo jih barvno okrasili. Želeli smo 
biti kar se da eko frajerji, zato smo veliko izdelovali iz 
odpadne embalaže, kjer so učenci lahko sprostili svo-
jo domišljijo ter ustvarjali po svojih idejah. Zelo so 
bili ustvarjalni ter delavni. Ker pa smo komaj čakali 
pomlad, smo izdelali tudi pomladni aranžma za de-
koracijo miz ob velikonočnih praznikih. 

Učenci so pri delu zelo uživali ter pridno urili roč-
ne spretnosti.

INTERESNA DEJAVNOST

Ustvarjalnice

Nataša Herga Kosi
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MOJA DRUŽINA

V NAŠI DRUŽINI SMO ŠTIRJE: ALEN, ATI, 
MAMI IN JAZ. RADI JEMO JUHE IN ŠPAGETE. 
RADI BEREMO KNJIGE, REŠUJEMO SUDOKU IN 
SE IGRAMO RUMY. VSI RADI PLAVAMO. ŠE NI-
KOLI NISMO BILI V AFRIKI. NAJBOLJ UŽIVAMO, 
KO SMO POLETI SKUPAJ NA MORJU IN SE SKU-
PAJ ZABAVAMO.

KLARA SUŽNIK, 1. A

Pravljica o biku in češnji

Nekoč je živel bikec, ki mu je bilo ime Tomaž. Bila 
je sobota. Gledal je ven, kako vse cveti. Pogledal je 
na drevo in zagledal prvo zrelo češnjo. Obral jo je in 
rekel, mmmm! Kako je to dobro! Pojedel jo je in se 
odpravil na dvorišče. Tam so ga čakali prijatelji. Igrali 
so košarko, odbojko in nogomet. Bikec Tomaž jim je 
povedal o češnji. Kmalu je bila tema in žal so se morali 
odpraviti domov. Sanjali so o sladkih rdečih češnjah, 
ki jih bodo kmalu lahko jedli.

Lan Pintar, Jakob Murko,
Ela Zaveršnik Trojner, Teo Pivec, 2. a

Pravljica o bikcu in liziki 

Pred davnimi časi je živel bikec Urban. Za osmi 
rojstni dan je dobil ogromno lizalko. Naslednji dan 
jo je hotel polizati, a je ni našel. Iskal jo je po celem 
mestu, ni je bilo. Čudežno mu je izginila. Zvečer jo je 
našel doma. Kar pojavila se je. Mogoče pa ni dobro 
pogledal na polico?

Naja Kurnik, Tjaša Rojs,
Anže Muhič, Urban Družovič, 2. a

Še danes se spomnim

Zjutraj sem se zbudila, si pomela oči in se uredi-
la. Odhitela sem v kuhinjo, da bi pojedla zajtrk. Med 
obrokom sem vprašala mamo, če lahko grem potem 
k babici. Dovolila mi je. Takoj po zajtrku sem odhi-
tela po strmih stopnicah k babi. Ko sem vstopila, sem 
zagledala veliko šivank, kosov blaga in drobnih nitk, 
ki so ležale po tleh. Ker sem bila še majhna, še nisem 
vedela, kako se to počne. Vprašala sem jo, če me lahko 
nauči. Privolila je, ampak pod pogojem, da ji poma-
gam pospraviti predsobo. Pospravila sem hitro in se 
pri tem tudi zabavala. Po kosilu me je babi začela učiti 
osnovni šiv. Nekajkrat sem se zbodla s šivanko, po-
tem pa je le šlo. Pokazala mi je tudi, kakšne različne 
šive lahko naredim. Ko mi je uspelo zašiti dva košč-
ka blaga skupaj, sem nadaljevala z gumbi. Ugotovila 
sem, da imajo gumbi različno število lukenj. Začela 
sem z gumbom, ki je imel dve luknji. Bilo je zabavno. 

Malce težji je bil gumb s štirimi luknjami. Ko sem ga 
šivala na blago, sem ugotovila, da o dedku ni ne duha 
ne sluha. Babi mi je povedala, da je šel žagat drva v 
gozd. Vrnili sva se nazaj k šivanju. Babica mi je poka-
zala gumb z eno luknjo. Začudila sem se in ni mi bilo 
jasno, kako ga bom zašila na blago. Ko je babi šivala 
gumb na blago, se je zdelo lahko. Ko pa sem ga jaz, 
pa sem se mučila in mučila ter končno skozenj pr-
vič spravila šivanko. Ko pa sem ga končala, je bilo že 
pozno in vedela sem, da bo mama prišla pome. Zato 
sva z babico hitro naredili vsaka svoj mošnjiček ter ga 
napolnili s sivko. Bilo je zelo zabavno. Ugotovila sem, 
da nisem naredila zaključka in sivka je kakor dež pa-
dala po tleh. Pobrala sem jo in poskusila znova, tokrat 
mi je babi pomagala. Naredili sva dva lepa mošnjička 
z gumboma. V tistem hipu je v prostor stopila mama. 
Pokazala sem ji mošnjiček in bila je presenečena, jaz 
pa vesela. Moj izdelek še danes stoji na polici v moji 
sobi. Bila sem ponosna nase in upam, da bom v priho-
dnje imela še kakšen zanimiv dan z dedkom.

Neja Ornik, 5. a

Pesem 

Mijav mijav mijav, kmet je zemljo ravnal.
Tok tok tok, zašumel je ta potok.
Bum bum bum, jaz imam dober um.
 
Pik pik pik, to je bil pa glasen krik.
Hop hop hop, poglejte tole klop.
Brum brum brum, moj dedek pije rum.
 
Ko ko ko, petelin je s kokoško.
Hi hi hi, se smejemo vsi.
Ho ho ho, pa je smešno zelo.

Jan Čuček, 4. a

LITERARNE STRANI

Alen Malek, 4. a
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Vrabčki odletijo na počitnice

Medtem ko gre vrtčevsko leto h koncu in že ko-
maj čakamo počitnice, se vam iz vrtca javlja skupina 
Vrabčki. V tem letu smo preko igre osvojili veliko no-
vega, se veliko gibali, ustvarjali, sodelovali s krajani, 
nastopali na kulturnih prireditvah. Bili smo tudi rado-

vedni in vedoželjni. Vzgojiteljici sta se odločili, da nas 
na zaključni izlet odpeljeta v živalski vrt v Slovenske 
Konjice. Tam smo pobliže spoznali veliko zanimivih 
živali (lenega krokodila, govorečega papagaja, nosate 
medvedke, kačo).

Vrabčki z vzgojiteljicama

Devet naših Vrabčkov se je odločilo,
da vrtec bo zapustilo
in jo proti šoli mahnilo
ter se tam pridno učilo.

To leto smo bili še posebej pogumni, saj smo preživeli 
3 čudovite dni v naravi (CŠOD Škorpijon na Kozja-
ku) brez staršev, brez solzic in si prislužili pohvalo za 
pogum.

Nikoli ne bomo pozabili veselih igric v vrtcu, prija-
teljev in vzgojiteljic ter prijetnih spominov, ki bodo 
ostali v naših srčkih.

Naj bodo počitniški dnevi mirni, poletni koraki lahki, 
misli sproščene in nasmeh vesel.
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INTERVJU

V zadnji številki Šolarčka vam predstavljamo in-
tervju z gospodom Kristjanom Pevcem, predstavni-
kom/uslužbencem podjetja DoxaKey, ki na naši šoli 
izvaja Lego Mindstorms® programiranje.

A lahko podrobneje predstavite podjetje Doxa-
Key?

Podjetje DoxaKey na globalni ravni ponuja izved-
bo zahtevnih projektov avtomatizacije delovnih proce-
sov, s katerimi se npr. srečujemo pri programiranju in 
vzpostavljanju novih proizvodnih linij. Zato vseskozi 
skrbimo za dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje 
naših zaposlenih, saj naše stranke zahtevajo dovršene 
tehnološke rešitve. Našim poslovnim partnerjem tako 
omogočamo doseganje poslovnih ciljev v najkrajšem 
možnem času, učinkovitost poslovnih procesov pa se-
veda pozitivno vpliva na njihovo konkurenčnost na 
domačih in tujih trgih.

Kako to, da ste se odločili vašo dejavnost razširi-
ti med osnovnošolce?

V podjetju DoxaKey smo prepričani, da je nujno 
potrebno današnjo mladino pripraviti na poklice pri-
hodnosti, ki jih slovenski izobraževalni sistemi zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev učencem zaenkrat ne 
morejo predstaviti niti približati. S predstavitvijo po-
klicev prihodnosti učencem osnovnih šol zelo zgodaj 
predstavimo njihove možnosti v nadaljnjem proce-
su izobraževanja, celoten proces pa lahko tudi ciljno 
usmerjamo. 

S čim se učenci srečujejo pri interesni dejavnosti 
in kaj vse se učijo?

Izvajamo brezplačen krožek, pri katerem se učen-
ci spoznajo s poklicem PLC programerja (PLC je 
angleška kratica za programljivi logični krmilnik). 
Naš osrednji učni pripomoček so Lego Mindstorms® 
kocke, ki predstavljajo zabavno in kreativno zasnovo 
v kombinacijami z najnovejšimi tehnologijami. Učen-
cem želimo skozi igro in na izredno zanimiv, pester 
ter razburljiv način približati osnove PLC programi-
ranja. Pridobljeno znanje lahko v prihodnosti brez 
težav nadgradijo, hkrati pa jim omogočimo prvi stik z 

enim izmed poklicev sedanjosti in prihodnosti. Kro-
žek poteka sedemkrat v šolskem letu po 2 uri.

Kaj pogojuje dejstvo, da ste učencem ponudili 
možnost brezplačnega izvajanja krožka?

Med iskanjem strategij, kako poklice prihodnosti 
čim bolj približati učencem v primarnem in sekundar-
nem izobraževalnem sistemu, smo poskusno izvedli 
brezplačen krožek programiranja. Odziv je presegel 
vsa pričakovanja, saj so navdušenje nad prikazanimi 
vsebinami izrazili tako učenci kot strokovni delavci 
na šolah. Pozitiven odziv, ki smo ga doživeli na vseh 
osnovnih in srednjih šolah, je potrdil našo domnevo, 
da je dovzetnost mlajše generacije za poklice priho-
dnosti izredna, zato smo se kot družbeno odgovorno 
podjetje odločili, da bomo ta krožek brezplačno po-
nujali širom Slovenije ter ga vseskozi nadgrajevali in 
dopolnjevali. 

Ali je vaša poklicna pot tudi povezana s progra-
miranjem?

Nemški govorci bi odgovorili z jein, kar pomeni 
da in ne. Po izobrazbi sem ekonomist, ki pa so ga ve-
dno zanimale in navduševale nove tehnologije. V po-
slovnem svetu sem se srečal s številnimi poslovnimi 
področji, vendar sem enega izmed največjih poten-
cialov za razvoj našega podjetja zaznal na področju 
industrijske avtomatizacije.

Kako je krožek sprejet med učenci in dijaki dru-
gih šol?

Krožek izvajamo po vsej Sloveniji. Tako v osnov-
nih in srednjih šolah so učenci, posledično pa učitelji 
in starši, naravnost navdušeni nad možnostjo progra-
miranja s pomočjo Lego Mindstorms® kock.

Kako navdušite dijake, ki nato izvajajo ta krožek 
in znanje prenašajo na mlajše?

Iskreno jih navdušujeta dva vidika našega sodelo-
vanja. Primarno so seveda izredno ponosni na dejstvo, 
da lahko pridobljena znanja in izkušnje prenašajo na 
nekoliko mlajše vrstnike. Hkrati pa jim v podjetju 
DoxaKey omogočamo pridobivanje prvih (plačanih) 
delovnih izkušenj, kar seveda predstavlja veliko moti-

Intervju s Kristjanom Pevcem iz podjetja DoxaKey
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Na vrsto smo prišli,
da pred počitnicami
predstavimo se vam še mi.

Počitnic se seveda
že zelo veselimo,
a v šoli se še
vedno radi učimo,
pogosto na igrišče zbežimo
in se velikokrat od srca nasmejimo.

V šoli radi tudi smo zato,
ker v njej je zlato.
To zlato so stvari,
ki učimo se jih mi
in to so seveda tudi naši prijatelji.

Ko med nami so težave,
te ne zbežijo kar same.
O njih se pogovorimo,
rešiti jih želimo,
da jih tako čimprej prepodimo
in spet 23 prijateljev nazaj dobimo.

2. a se vam predstavi

vacijo na začetku njihove poklicne poti.
Kje vidite prednost oz. uporabno vrednost izva-

janja krožka? Je to samo promocija robotike?
V prvi vrsti želimo spodbuditi dvig zavesti o po-

klicih prihodnosti. Verjamemo, da je lahko Slovenija 
eno izmed evropskih in svetovnih središč programi-
ranja. Za doseganje tega cilja pa seveda potrebujemo 
zadostno količino usposobljenega kadra na tem po-
dročju. S promocijo robotike ustvarjamo zanimanje 
za poklicna področja, ki jih trenutni izobraževalni 
sistemi zgolj bežno oplazijo. 

Katere veščine, znanja mora izpolnjevati dijak, 
učenec, ki se hoče ukvarjati z LEGO Mindstorms 
programiranjem?

Sposobnost logičnega razmišljanja in radove-
dnost.

Ali obstajajo za tovrstne robote tudi kakšna tek-
movanja?

Tekmovanj je veliko, njihovo število pa vseskozi 
narašča. Če se učenci odločijo za sodelovanje na enem 
izmed takšnih dogodkov, jih pri tem seveda z vese-
ljem podpremo. 

Koliko stane 1 komplet za programiranje in kje 
se ga lahko naroči oz. kupi?

Cena kompletov je zelo odvisna od obsega naro-
čila. Če se šole odločijo za nakup kompletov, jim pri 
naših dobaviteljih poskušamo zagotoviti čim boljšo 
ceno.

Davorin Žižek
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GENERACIJA 2010-2019

Letos se generacija 2010−2019 poslavlja od 
Osnovne šole Voličina. Minilo je devet let, odkar smo 
zakorakali v 1. razred. Prestrašeni, a navdušeni, smo 
se takoj spoprijateljili in stkali močne prijateljske vezi, 

ki bodo trajale večno. Skupaj smo doživeli veliko le-
pega in nepozabnega, bilo je veliko smeha, veselja in 
zabavnih trenutkov. Vendar tukaj se naše poti ločijo, a 
osnovna šola nam bo ostala v nepozabnem spominu. 

9. a se poslavlja

Učenci 9. a
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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.
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