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Ekipa KMN Slovenske gorice U13
osvojila odlično 3. mesto v futsalu 

Končalo se je državno prvenstvo U13 v futsalu. Tekmovanje, ki se je začelo oktobra 2019, je bilo razde-
ljeno na dva dela. V prvem delu je tekmovanje potekalo ločeno na vzhod in zahod. V vzhodnem delu tek-
movanja je nastopala ekipa KMN Slovenske gorice, ki je odigrala 12 tekem in 9-krat zmagala. (nadaljevanje 
na 3. strani)
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(nadaljevanje z naslovnice)
V finalni del tekmovanja na izpadanje so se uvr-

stile po 4 najboljše ekipe z vzhoda in zahoda. Boljša 
ekipa iz dveh tekem četrtfinala se je uvrstila v polfi-
nale. Iz polfinalnih dvobojev sta se boljši ekipi uvrstili 
v finale, slabši pa sta se pomerili za 3. mesto. V četr-
tfinalu je bila ekipa KMN Slovenske gorice boljša od 
ekipe Futsal klub Dobrepolje. V polfinalu pa so igralci 
KMN Slovenske gorice priznali premoč ekipi Futsal 
Olimpija, ki je postala aktualni državni prvak.

V domači športni dvorani v Voličini se je v soboto, 
7. 3. 2020, igrala druga tekma za 3. mesto. V borbo za 
3. mesto sta se uvrstili ekipi NK Ribnica in KMN Slo-
venske gorice. Za ekipo KMN Slovenske gorice U13 
so v finalnem delu tekmovanja nastopali naslednji 
učenci OŠ Voličina: Amadej Ploj, Luka Poš Šuman, 
Enej Kramberger, Aljaž Sužnik, Alen Kramberger in 
Tjaž Hadžiselimović. V prvem delu pa so za ekipo za-
igrali tudi Jan Čuček, Timotej Kocbek in Aljaž Fras. 
Prva tekma za 3. mesto, ki je bila odigrana v soboto, 
22. 2. 2020, v Ribnici na Dolenjskem se je končala z 
rezultatom 5 : 2 za NK Ribnico. Pričakovanja pred po-
vratno tekmo so bila velika, vendar se tekma za doma-
čo ekipo ni začela vzpodbudno, saj so gostje iz Ribnice 
po dveh zadetkih odlične futsalerke Naje Poje Mihelič 
v 3. minuti povedli z 0 : 2. Spodbuda s klopi in tri-
bun je dala igralcem KMN Slovenske gorice dodatno 
energijo. Pod taktirko trenerja Dejana Kramberger-
ja in na krilih 70 gledalcev je ekipa KMN Slovenske 
gorice rezultat preobrnila in do konca prvega polčasa 
povedla z rezultatom 9 : 4. V drugem polčasu so igral-
ci KMN Slovenske gorice pravljico dokončali, saj so 
tekmo dobili s končnim rezultatom 13 : 5. Za ekipo 
KMN Slovenske gorice so v drugi tekmi za 3. mesto 
zadeli: Amadej Ploj 6-krat, Enej Kramberger 2-krat, 
Luka Poš Šuman 2-krat, Aljaž Sužnik 1-krat, Alen 
Kramberger 1-krat in Lan Arnuš 1-krat. Vsem igral-
cem ekipe KMN Slovenske gorice čestitam za dosežen 
uspeh, še posebej čestitam učencem OŠ Voličina, ki so 
za ekipo na drugi tekmi dosegli skupaj 12 zadetkov od 
13. Prav tako se želim ob tej priložnosti zahvaliti vsem 
trenerjem KMN Slovenske gorice, ki odlično delate z 
mladimi, in staršem, ki igralce spodbujate in jim sto-
jite ob strani v slabem in dobrem.

Ravnatelj

Življenje nekoč

Le koga ne zanima, kakšno je bilo življenje naših 
babic, prababic, dedkov in pradedkov. Prvošolci smo 
v mesecu februarju in marcu raziskovali, kakšno je 
bilo življenje nekoč. Peli smo otroške ljudske pesmi, 
plesali ob rajalnih igrah, brali slovenske ljudske pra-
vljice in se igrali stare otroške igre. Da pa bi bile naše 
dejavnosti čimbolj zanimive, smo se odpravili na učni 
pohod na Zavrh, kjer smo si ogledali staro cimpračo, 
ki je bila zidana leta 1730. Opazili smo, da je pokrita s 

slamo in da je zidana iz kamna, ilovice in slame. Nje-
na okna so majhna, na njih pa polkne. Po poti smo si 
ogledali in raziskali še več starih hiš. V šolo smo ves 
čas prinašali tudi stare predmete in se o njih pogo-
varjali. Pri uri likovne umetnosti smo stare predmete 
tudi narisali. V četrtek, 20. 2. 2020, smo v šolo povabi-
li Klarinega pradedka Frančeka, Gajino babico Olive-
ro, gospoda Vančeka in gospo Ireno. Vsi povabljeni so 
nas poučili o življenju nekoč. Z gospodom Frančekom 
smo spoznavali stare predmete in njihovo uporabo. 
Prav vsi smo se čudili staremu fotoaparatu, v katerega 
je bilo potrebno vstaviti film. Pritegnil nas je tudi stari 
telefon, ki je imel vrtljivo številčnico. Z gospo Olivero 

AKTUALNO
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V začetku meseca marca 2020 smo vsem 233 
učencem, ki obiskujejo šolo, že trinajsto leto zapored 
razdelili ankete o ugotavljanju zadovoljstva staršev s 
kakovostjo OŠ Voličina. Učenci so vrnili 211 anket v 
zaprtih kuvertah, ki ste jih izpolnili starši, kar je 90,6 
% vseh. 

Vsem staršem, ki ste vrnili izpolnjeno anketo, se 
najlepše zahvaljujemo.

V anketi smo staršem postavili šest vprašanj. 1. Ali 
ste nasploh zadovoljni z delom OŠ Voličina? 2. Ali ste 
zadovoljni z izvajanjem pouka? 3. Ali vaš otrok rad 

hodi v šolo? 4. Ali ste zadovoljni s šolsko prehrano? 5. 
Ali ste zadovoljni z varnostjo učencev na šoli? 6. Ali 
ste zadovoljni s ponudbo interesnih dejavnosti šole? 
Pri vprašanjih ste starši obkrožali svoje strinjanje oz. 
nestrinjanje s postavljenim vprašanjem (4 – sem zelo 
zadovoljen, 3 – sem zadovoljen, 2 – nisem zadovoljen 
niti nezadovoljen, 1 – sem nezadovoljen in 0 – sem 
zelo nezadovoljen). 

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

V tabeli so zbrani skupni podatki.

Anketa o ugotavljanju zadovoljstva staršev s kakovostjo
OŠ Voličina v šolskem letu 2019/20

1 2 3 4 5 6 Pov. Poh. Krit. Pred.
I. VIO 3,56 3,64 3,58 2,86 3,59 3,32 3,42 36,00 14,00 14,00
v (%) 88,94 91,00 89,62 71,43 89,66 83,03 85,61 / / /

II. VIO 3,39 3,31 3,16 2,82 3,47 3,45 3,28 16,00 5,00 10,00
v (%) 84,87 82,77 79,02 70,55 86,86 86,32 82,01 / / /

III. VIO 3,03 2,95 2,53 1,95 3,19 3,00 2,77 9,00 13,00 9,00
v (%) 75,65 73,65 63,17 48,81 79,81 74,97 69,36 / / /

SKUPAJ: 3,33 3,30 3,09 2,54 3,42 3,26 3,16 61,00 32,00 33,00
v (%) 83,15 82,48 77,27 63,60 85,44 81,44 79,00 / / /

Iz tabele je razvidno, da je skupna ocena zadovolj-
stva staršev s kakovostjo OŠ Voličina dosegla vrednost 
3,16 ali 79,00 %. Starši ste v povprečju nekoliko bolj 
zadovoljni s kakovostjo OŠ Voličina v tem šolskem 
letu, kot ste bili v preteklem šolskem letu, ko ste jo v 
povprečju ocenili z oceno 3,13.

Povprečna ocena zadovoljstva 3,16 se nahaja na 
intervalu med 3 in 4, kjer 3 pomeni, da ste z našim 
delom zadovoljni, 4 pa pomeni, da ste z našim delom 
zelo zadovoljni. 

Spoštovani starši, kakovost našega dela oz. vaše 
zadovoljstvo s kakovostjo OŠ Voličina ste v povpre-

smo s starimi mlinčki mleli kavo, ogledali smo si tudi 
stari kavni servis in pravo džezvo za kuhanje kave. 
Z gospo Ireno smo izdelovali rože iz krep papirja, s 
katerimi so nekoč okrasili prostor prav za vsako pra-
znovanje. Z gospodom Vančekom pa smo pletli korp 
in pa košarico v obliki srčka. Ogledali smo si tudi pa-
lice, ki jih je napravil otrokom za tepežnico. V razredu 
smo imeli tudi manjši kolovrat in spoznavali, kako so 
nekoč tkali blago. Namesto blaga smo mi tkali barvni 
papir. V četrtek, 5. 3. 2020, so nas obiskale gospe, ki 
zelo rade in dobro kuhajo. Z njihovo pomočjo smo 
spoznavali in pripravljali jedi, ki so jih kuhali in jedli 
nekoč. Z Mojco in Zinko smo kuhali mlečno juho z 
zdrobom in slivami. To juho so nekoč jedli za večerjo. 
Zinka nam je povedala, da so tej juhi pri njih doma re-
kli mlečna muzika. Z Zlatko in Darjo smo pekli ptičke 
iz kvašenega testa. Na gregorjevo so te ptičke gospodi-
nje skrile v grmovje, otroci pa so jih iskali, zato so jim 
rekli »gregorčki«. Jožica in Ivanka sta z nami pripra-
vljali čisto krompirjevo juho ali kot so jo poimenovali 

nekoč železna juha. Marija in Marica sta se z nami po-
govarjali o jedeh, ki jih kuhajo njihove babice, skupaj 
pa smo skuhali testenine z orehi in skuto. Z Marjano 
in Branko smo prebrali in zaigrali pravljico o veliki 
repi. Spoznali smo postopek kisanja repe ter jo sami 
skisali v kozarcu. Pripravili smo tudi repo z bučnim 
oljem ter kruh z zaseko. Ob kuhanju smo slišali veliko 
prigod o starih časih, seznanili pa smo se tudi z neka-
terimi običaji. Po kuhanju smo svojo jed predstavili 
sošolcem in sošolkam. Predstavitvam pa je sledila še 
čisto prava degustacija jedi. Večina nas je poskusila 
prav vse jedi, saj naj bi po teh jedeh postali veliki in 
močni, to si pa vsi prvošolci tudi želimo. Z zanimi-
vimi dejavnostmi smo ugotovili, da je bilo življenje v 
preteklosti precej drugačno kot danes. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pri raziskovanju 
življenja nekoč pomagali in obiskali.

Učenci 1. a



stran 5

31. marec 2020AKTUALNO

čju ocenili z več kot 3 – sem zadovoljen. Ocenjujem, 
da je to zelo dobra ocena, zato se vam zanjo najlepše 
zahvaljujem. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem 
sodelavcem, ki se vsak po svojih najboljših močeh 
trudi, da bi delo, ki ga opravlja, opravil čim bolje v 
zadovoljstvo vseh.

Kot je razvidno iz tabele, zadovoljstvo staršev s ka-
kovostjo OŠ Voličina po vzgojno-izobraževalnih ob-
dobjih pada. Razvidno je, da ste starši v I. VIO ocenili 
kakovost OŠ Voličina z oceno 3,42, v II. VIO je ocena 
3,28 in v III. VIO 2,77. Prav tako ste starši zapisali 61 
pohval za naše delo, namenili ste nam 32 kritik in za-
pisali 33 predlogov za izboljšanje našega dela.

Spoštovani starši, v vseh 13. dosedanjih anketah 
o zadovoljstvu staršev s kakovostjo OŠ Voličina, ki 
jo izvajamo od leta 2008, ste nas 12-krat najslabše 
ocenili prav pri 4. vprašanju, ali ste zadovoljni s šol-
sko prehrano. Tudi v letošnji anketi ni nič drugače. 
V lanskem šolskem letu ste nam namenili povprečno 
oceno 2,52, letos ste nas ocenili malo bolje, in sicer s 
povprečno oceno 2,54. 

V povprečju se je ocena na vprašanje o šolski pre-
hrano v I. in II. VIO glede na lansko leto izboljšala. 
Letos je v I. VIO 2,86 (lani 2,74) in v II. VIO 2,82 (lani 
2,66).

Ocena za prehrano v III. VIO pa se je znižala na 
1,95 (lani 2,18). Ta podatek nas je presenetil, ker me-
nimo, da se vsi kuharji in vodja prehrane zelo trudijo, 
da bi šolsko prehrano izboljšali, da bi bila bolj zdrava 
in v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Seznaniti vas želim, da je Nacionalni inštitut za 
javno zdravje v okviru rednega programa v aprilu 
2019 na OŠ Voličina opravil strokovno spremljanje 
prehrane. Pisno mnenje o strokovnem spremljanju 
šolske prehrane je šola prejela 26. 6. 2019. 

Na podlagi ugotovitev in priporočil strokovnega 
mnenja smo postopoma začeli spreminjati jedilnike. 
Nekaj priporočil smo zapisali v nadaljevanju.

Pekovske in slaščičarske izdelke na jedilnik  ✴
vključujte redko.
Navkljub željam, ki jih izkazujejo otroci, pri- ✴
poročamo, da mastna, sladka in slana živila na 
jedilnik uvrščate čim manj pogosto. 
Priporočamo, da v jedilnike vključite več pu- ✴
stega belega mesa in mesnih izdelkov z vidno 
strukturo. Svetujemo, da zmanjšate pogostost 
jedi iz rdečih vrst mesa, homegenizirane mesne 
izdelke z višjo vsebnostjo maščob in sol (obar-
jene klobase, industrijske mesne namaze itd.) 
pa uvrstite na jedilnik redko, v velikih časovnih 
presledkih.
Ribe in ribje jedi v jedilnike vključujte pogosteje,  ✴
pri čemer se izogibajte industrijskim jedem, npr. 
ribjim palčkam, ali paštetam z dodano soljo in 
maščobo ter aditivi.
Priporočamo, da mlečne izdelke z dodanim  ✴
sladkorjem in večjo vsebnostjo aditivov nado-

mestite z mlekom in priporočenimi mlečnimi iz-
delki, kot so navadni jogurt, kefir, domači skutin 
namaz itd. Mleko oz. mlečni izdelki naj bodo na 
jedilniku vsak dan v enem obroku.
Sadje in/ali zelenjava naj bosta v prihodnje se- ✴
stavni del vsakega obroka. Sadje in zelenjava 
naj se učencem ponudita sveža.
Priporočajo, da imajo otroci ves čas na voljo  ✴
pitno vodo ali nesladkan čaj, v primeru inten-
zivnejše telesne dejavnosti otrok, kot so športni 
dnevi, šolska športna tekmovanja pa ponudite 
tudi sadne sokove s 100 % deležem, ki jih redčite 
z vodo.
Prav tako je bilo svetovano, da za cvrtje upora- ✴
bljamo parnokonvekcijsko pečico.

OŠ Voličina je na podlagi ugotovitev in priporočil 
začela spreminjati jedilnike.

Sadje in zelenjava sta učencem na voljo v kotič- ✴
ku in na razpolago pri vsakem obroku. V obro-
ke vključujemo različne vrste kruha, trudimo se, 
da bi bilo več tistih s polnovrednimi žiti ...
Pekovske in slaščičarske izdelke vključujemo  ✴
redko, običajno le v primerih, ko je časovna sti-
ska oz. je kateri od zaposlenih v kuhinji odsoten; 
ob dnevih dejavnosti, ko se pouk izvaja izven 
šole, da jih učenci lahko vzamejo s seboj, obča-
sno pa upoštevamo tudi želje učencev, vendar 
ob tem poskušamo poskrbeti, da je v obroku še 
sveže sadje in zelenjava. 
Slaščice se trudimo pripravljati v kuhinji, pri  ✴
čemer uporabimo manj sladkorja in ga nado-
mestimo z vključenim sadjem.
Poskušamo vključevati čim več pustega, bele- ✴
ga mesa in mesnih izdelkov z vidno strukturo. 
1-krat tedensko pa imamo tudi brezmesni dan, 
noben obrok ne vključuje mesa ali mesnih izdel-
kov. Vsaj 1-krat tedensko imamo vključene ribe 
oz. ribje jedi. Ribje namaze pripravljamo sami.
Industrijske namaze smo nadomestili z v kuhi- ✴
nji pripravljenimi namazi, nekateri učenci jih še 
ne sprejemajo. Učenci še niso navajeni npr. na 
ovseno, proseno, ajdovo kašo ..., zato jih vklju-
čujemo postopoma. 
Otroci imajo ves dan na voljo pitno vodo, prav  ✴
tako je pri vsakem obroku učencem na voljo 
voda ali čaj. Včasih jim ponudimo sok s 100 % 
sadnim deležem, ki je redčen z vodo.
Trudimo se vključevati živila iz sezonske lokal- ✴
ne ponudbe.
Za cvrtje uporabljamo konvektomat. ✴

Šolska prehrana se na OŠ Voličina izboljšuje 
in je iz dneva v dan bolj zdrava. Šolska kuhinja ni 
McDonald's ali kaka druga restavracija oz. obrat s hi-
tro prehrano. Prepričan sem, da se z zapisanim v prej-
šnjem stavku vsi strinjamo, zato v šolski kuhinji zelo 
redko pripravljamo jedi, ki jih ima večina otrok rada 
in so produkti obratov s hitro pripravljeno prehrano. 

Ravnatelj 
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V tej izdaji Šolarčka smo se pogovarjali z nekdanjo 
učiteljico naše šole, Zdenko Ekselenski. Zahvaljujemo 
se ji, da si je vzela čas in odgovorila na vprašanja. V 
prihodnje ji želimo veliko delovnih uspehov in mo-
drih odločitev.

Kako se počutite na novem delovnem mestu? 
Kakšni so prvi vtisi?

Novo delovno mesto prinaša mešane občutke, 
predvsem pa nove izzive. Znašla sem se v popolnoma 
novi vlogi, novem kolektivu ter drugačni prostorski 
in didaktični opremi šole. Vse to so bile spremembe, 
na katere sem bila pripravljena. Vedela sem, da me 
čaka veliko novih stvari, počutila sem se podobno kot 
učenci 1. razreda ob prehodu iz vrtca v šolo. Nikakor 
pa nisem pomislila, da bom že prvi teden službovanja, 
ko še nisem popolnoma dojela vsega novega, primo-
rana pozornost posvetiti zaščiti sodelavcev ter otrok 
pred koronavirusom. A prvi vtisi ostajajo pozitivni. 
Tako učenci kot sodelavci so prijazni ter spoštljivi, 
velikokrat sem deležna njihove samoiniciativne po-
moči.

Dolga leta ste bili učiteljica na osnovni šoli. Ka-
kšni spomini vas vežejo na opravljanje tega pokli-
ca?

Res je, skoraj 28 let sem poučevala zgodovino in 
geografijo. Spomini so zelo lepi, delo z učenci me je 
vedno veselilo. To že sedaj, po treh tednih, pogrešam. 
Učenci so mi s svojo spontanostjo in igrivostjo dajali 
energijo ter bogatili življenje. Vedno sem verjela v po-

štenost otrok in vsaj 98 % otrok me ni glede tega niko-
li razočaralo. Seveda so se občasno pojavili konflikti, a 
smo jih bolj ali manj uspešno rešili. 

Še posebej mi ostajajo v spominu generacije, kate-
rim sem bila razredničarka. Zgodi se, da se z bivšimi 
učenci srečam v trgovini ali na ulici, sproščeno pokle-
petamo in obujamo spomine, tudi ob kavici. 

Lepi spomini me vežejo tudi na učence, s katerimi 
smo se udeleževali tekmovanj iz znanja zgodovine in 
geografije, kvizov, zgodovinskih zborovanj. Zame je 
najlepši del učiteljskega poklica videti vesele učence, 
vesele zaradi uspeha ter možnosti, da se veseliš skupaj 
z njimi. Kot njihovo mentorico so me vedno navdaja-
li občutki sreče in ponosa. Sodelovanje na radijskem 
kvizu nam je prineslo celo nagradno potovanje v Be-
netke.

Kaj menite, da je najpomembnejše pri delu z 
učenci?

Najpomembnejše se mi zdi, da učitelj jasno posta-
vi svoje zahteve oziroma meje in da postopa do vseh 
učencev enako. Iz izkušenj sem spoznala, da imajo 
učenci radi red in disciplino. Seveda pa je potrebno 
najti skupni jezim z vsakim razredom in vsakim posa-
meznikom, saj vsak oddaja drugačno energijo.

Kaj vas je privedlo do odločitve za opravljanje 
dela ravnateljice?

Odločitev je bila težka, ker sem res uživala v ra-
zredu z učenci in tudi s sodelovanjem s starši imam 
pozitivne izkušnje. Prav tako sem se odlično razumela 
z vsem sodelavci OŠ Voličine.

Prvi dejavnik, ki je vplival na to odločitev, je nov 
izziv. Prepričana sem, da si mora človek vedno posta-
vljati nove cilje, a ne previsoke, in seveda se potem 
potruditi, da jih doseže, da ne stagnira. 

Drugi dejavnik je domači kraj. Kot veste, živim 
v Jakobskem Dolu in kot krajanka si želim nekaj do-
prinesti k razvoju šole v kraju in seveda s tem tudi k 
razvoju kraja. 

Pri tej odločitvi so me podpirali moji domači in 
tudi nekateri prijatelji in znanci. 

S katerimi izzivi se srečujete pri svojem novem 
delu? 

Izzivov je veliko. Prvi izziv, ki sem si ga zadala je, 
da uredimo računalniško učilnico – nabavimo raču-
nalniške mize ter tako otrokom omogočimo prija-
znejši vpogled v svet računalništva in interneta. 

Kakšen je po vašem mnenju uspešen ravnatelj?
V ospredju delovanja ravnatelja morajo vedno 

biti otroci (v vrtcu) in učenci. Poskrbeti mora za čim 
boljše materialne in didaktične pogoje dela učiteljev 
in učencev. Še pomembnejši pa so dobri medsebojni 

Intervju z Zdenko Ekselenski, ravnateljico OŠ Jakobski Dol
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odnosi med pedagoškimi delavci in ravnatelj ima na 
tem področju pomembno vlogo. Podobno kot mora 
biti učitelj v razredu enak do vseh učencev, mora biti 
ravnatelj enak do vseh zaposlenih. V prvi vrsti pa 
mora znati prisluhniti učencem, staršem in seveda 
zaposlenim. 

Kako poteka vaš delovni dan?
Moj delovni dan je zaradi velikih sprememb in 

številnih obveznosti naporen. Na delovnem mestu 
sem praviloma od 7. do 15. ure, toda velikokrat dlje 
zaradi sestankov izven zavoda, izobraževanj ... Kot 
ravnateljica sem bila že povabljena na občne zbore 
društev, ki delujejo v kraju. Dveh sem se udeležila, žal 
so ostali zaradi koronavirusa odpadli. Tako spozna-
vam ljudi domačega kraja in kar je pomembnejše nji-
hovo delovanje in predanost, da kaj dobrega naredijo 
za domači kraj. 

Kaj počnete v prostem času? 
Zelo rada berem, sprošča me delo na vrtu, tako 

psihično kot fizično uživam v sprehodih, v poletnih 
mesecih preživim veliko prostega časa na kolesu.

Kakšni so načrti za prihodnost?
Trenutno je veliko energije vloženo v novo delov-

no mesto. Čutim se odgovorno za izboljšanje pogojev 
za delo na OŠ Jakobski Dol, tako za zaposlene kot tudi 
za učence. Želim si dobrih medsebojnih odnosov, le 
tako lahko postane delo tudi užitek. 

Katero vodilo vas spremlja skozi življenje?
Človek mora biti pošten, delaven in spoštljiv do 

drugih, to so zame najpomembnejše vrednote. 
Učence in vse delavce OŠ Voličina lepo pozdra-

vljam ter vsem, še zlasti mojemu 6. a, želim uspešen 
konec šolskega leta 2019/20. Devetošolcem želim 
uspešen vpis v srednje šole in da jih tudi uspešno za-
ključijo.

INTERVJU / ZANIMALO NAS ...

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci je bil italijanski renesančni ar-
hitekt, izumitelj, inženir, kipar in slikar. 

Rodil se je 15. 4. 1452. Njegov oče Piero da Vin-
ci je bil znan notar, mati Katarina pa kmečko dekle. 
Otroštvo je preživel v Vinciju s starši, starimi starši, 
polsestrami in polbrati. Njegov oče Piero je poskrbel, 
da se je naučil brati, pisati, osnov latinske slovnice in 
matematike. Ko je bil star deset ali enajst let, je odšel 
v Firence, kjer je postal vajenec pri slikarju Andreju 
del Verrochio. Leonardo ni nikoli naredil šole, kaj šele 
višje šole ali diplomiral. Svoje znanje je pridobil z opa-
zovanjem. 

Ko se je preselil v Milano, je tam dobil naročilo, in 
sicer naj naslika zadnjo večerjo in oblikuje konjeniški 

kip. Leonardo je umetniško skiciral tudi številne na-
ravne pojave, izume in živa bitja. Prav iz njegovih del 
naj bi se začela razvijati znanost. Naslikal je tudi zelo 
znano sliko Mona Lisa. Na sliki je prikazal tridimen-
zionalni obraz, nakodrane lase, kar je bilo zelo težko. 

Ukvarjal se je tudi z znanostjo. Naredil je znan-
stveni študij o svetlobi in senci v naravi. Prav tako se je 
ukvarjal z astronomijo. Ugotovil je, da je Zemlja pla-
net s soodvisnim satelitom Luno ter zvezdo Soncem. 
Vedel je tudi, da se Zemlja vrti okrog svoje osi. Bil je 
prvi umetnik, ki je seciral telesa, preučeval njihova 
razmerja in delovanje notranjih organov. Preučevanje 
človeka in njegove anatomije ga je vodilo k zasnovi pr-
vega zabeleženega robota v zgodovini. Veliko pozor-
nosti je namenil preučevanju leta ptic ter izdelal več 
načrtov za letalne stroje, med drugim za helikopter. 
Izdelal je tudi načrt za lahko jadralno letalo, naredil 
preizkus, ki pa je bil neuspešen. Leta 1502 je Leonardo 
izdelal načrt za 240 metrov dolg most. Njegovi zapiski 
vsebujejo tudi številne izume na vojaškem področju, 
kot so tank, kasetne bombe ... Zamislil si je tudi načrt 
za podmornice ter avtomobil na vzmetni pogon. 

Umrl je 2. 5. 1519, ko je imel 67 let, v Clouxu v 
Franciji. 

In še nekaj zanimivosti. Njegovo polno ime je bilo 
Leonardo di sir Piero da Vinci ali Leonardo sin gospo-
da Piera iz Vincija. Bil je nezakonski otrok. Vse življe-
nje je bil vegetarijanec. Nekateri pravijo, da Leonardo 
Mone Lise ni nikoli dokončal, kajti manjkajo obrvi 
in nekatere druge podrobnosti. Bil je levičar. Upora-
bljal je zrcalno pisavo. V življenju je seciral okrog 30 
trupel, med njimi tudi trupla nosečnic. Celo življenje 
je verjel v geocentrični sistem. Verjel pa je tudi, da je 
Luna prekrita z vodo in tako odbija svetlobo.

Klara Herga, 9. a 
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ZGODBA O ČRKI E

ČRKA E SE JE RADA IGRALA IN SE JE SPRE-
HAJALA. Z VESELJEM JE HODILA V ŠOLO, SAJ 
JE TAM IMELA VELIKO PRIJATELJEV. NEKEGA 
DNE PA SO SE V ŠOLI SKREGALI, KER JE ČRKA 
E ŽELELA BITI GLAVNA IN NASTOPATI V VSA-
KI BESEDI. OSTALE ČRKE JE NISO POSLUŠALE, 
ZATO JE BILA ŽALOSTNA. DOMA SE JE MORA-
LA UČITI. SKLENILA JE, DA SE NE BO VEČ TAKO 
OBNAŠALA IN VSE ČRKE SO BILE SPET PRIJATE-
LJICE TER SO SKUPAJ NASTOPALE V BESEDAH.

NISSA KRAPEŽ, 1. A

Pravljice o tem, kako je punčka 
postala majhna

Nekoč je v majhnem gradu živela kraljična. Vsi so 
jo imeli radi. Ker ji je bil dolgčas, je bila njena velika 
želja postati majhna. Ponoči je prišla vila, ki ji je ure-
sničila vse velike želje. Ko se je kraljična zbudila, je 
videla, da je postala majhna. Nato je zbežala iz gradu. 
Cel dan in noč so jo iskali. Tudi kasneje je niso našli. 
Nekoč se je fantek igral na trati in je našel kraljično. 
Mislil je, de je lutka in ji dal ime Grogija. Zamenjal jo 
je za denar, da bi si kupil drugo igračo. Rekel je: «To 
je Grogija, lepo skrbite zanjo.« Ugotovili so, da je to 
kraljična. In res so lepo skrbeli zanjo. 

Ela Klara Črešnar, Taja Fistrovič, 3. a

Pred davnimi časi je živela deklica. Živela je za 
sedmimi vodami in sedmimi gorami. Rodila se ni 
pravi čas, zato je postala majhna. Ko je prišla v šolo, 
so se vsi norčevali iz nje, celo ravnatelj. Bila je veliko 
manjša od zvezka in učbenika. Ko je hodila domov, ni 
mogla hoditi, zato je vedno prišla prepozno. Ko je bila 
starejša, se je spotaknila na kamnu in padla. Takrat je 
malce zrasla in postala srednje velika. Srečno je živela 
celih sto let. 

Jakob Murko, David Lorenčič, 3. a

Nekoč sta pred davnimi časi živela mama in oče, 
ki sta si zelo želela otroka. Na njuna vrata je potrkala 
čarovnica, ki jima je dala čarobne rože. Čez eno leto 
se je iz rože rodila punčka, ki je bila majhna kot tri 
jabolka. Čez čas je odšla na potovanje, a se nikdar ni 
vrnila domov. Nihče ni vedel zakaj. Prepričani so bili, 
da je še živa. Oče in mati sta vsak dan gledala skozi 
okno in upala, da se bo vrnila. Čez sedem let je na 
vrata potrkala čarovnica. Ob njej je stala njuna mala 
punčka. Živeli so srečno do konca svojih dni.

Žiga Godec, Lan Pintar, 3. a

Za devetimi gorami sta živela kralj in kraljica. 
Kraljica je bila noseča. Rodila je deklico. Tako sta bila 
navdušena, da sta povabila vse v kraljestvu v goste, 
da vidijo kraljično. Povabila nista le zlobne čarovni-
ce. Ko je čarovnica izvedela, da je niso povabili, se je 
tako močno razjezila, da se je odločila, ko bo kraljična 
zrasla, jo bo pomanjšala. Deset let kasneje, ko je bila 
kraljična zunaj, se je zlobna čarovnica spremenila v 
deklico njenih let in ji rekla: »Pozdravljena, deklica. Bi 
kupila uhane?« Kraljična ji je rekla, da jih z veseljem 
kupi. Ko si je uhane nadela, je postala majhna kot pre-
sta. Čarovnica pa je kar zaspala. Deklica ni želela, da 
jo kdo vidi. Zato je zbežala za vse večne čase. 

 Tjaša Rojs, Lara Šinjur, 3. a

Narobe pravljica

Nekoč sta za devetimi gorami živela Tomaž in Met-
ka. Živela sta z očetom in mačeho. Zvečer sta otroka 
šla spat, a nikakor nista mogla zaspati. Slišala sta ma-
čeho, kako je govorila očetu, da so preveč revni in da 
se morata otrok znebiti. Tomaž je šel v klet po seno. 
Zjutraj so se zbudili in odšli na delo. Tomaž je stre-
sel semena z vrečke po poti, da se ne bi izgubila. Oče 
in mačeha sta šla sekat drva. Otroka sta ju pa čakala. 
Potem sta otroka sledila krompirju, ki ju je pripeljal 
domov. Zjutraj sta že bila doma. Mačeha in oče sta 
šla trgat fižol. Otroka pa sta ostala sama. Tavala sta po 
gozdu, a nista našla poti. Zagledala sta hišo iz mesa. V 
njej je živela vila. Vila je za Tomaža in Metko skrbela 

LITERARNE STRANI

Ema Kovač, 8. b Timotej Kocbek, 5. b
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kot za svoj zaklad. Čez nekaj dni sta odšla domov. Na-
šla sta očeta, mačeha pa je umrla, ker je na njo padel 
steber. Srečno so živeli do konca svojih dni. 

Zoja Mlinarič, 4. a

Debela Nela in zavaljeni Jani

Dragi dnevnik!    
  

Danes sem prišel v nov razred. Učiteljica me je 
predstavila razredu. Vsi so se začeli smejati. Počutil 
sem se kot bedak. Ni mi bilo prijetno. Potem je do 
mene stopila deklica. Predstavila se mi je in rekla, da 
sva prijatelja. Družila sva se, se pogovarjala in smeja-
la. To me je potolažilo. Odšla sva domov. Nela me je 
pospremila do slaščičarne. Varovala me je, ko so me 
drugi spotikali in me zmerjali. Tega nisem bil navajen. 
V prejšnjem razredu smo se odlično razumeli. Neli 
sem rekel, da se bom že navadil. Ona pa je rekla, da 
se bova borila. Če po pravici povem, mi je Nela všeč. 
Igrala sva se in si govorila šale, celo krofe s punčem 
sva spekla. Bili so odlični! Čez čas so se vsi začeli dru-
žiti z mano, razen Berte. Nisem vedel, kaj bi naredil, 
da bi bila prijatelja. Odšli smo na ekskurzijo. Skoraj 
je padla v potok. Prijel sem jo za roko in jo povlekel 
nazaj. Zahvalila se mi je in od takrat sva prijatelja. 

Timotej Kocbek, 5. b

Naočnik in Očalnik

Naočnik in Očalnik sta detektiva dva,
vsak izmed njiju očala ima.

Sta mojstra med detektivi, 
vsi njuni primeri so bili rešljivi.

Ob jezeru sta videla bitja neznana, 
pri vodi sta tekala vsa razigrana.

Na koncu ugotovila sta, 
da morda sta vse to samo sanjala.

Sanjati včasih ni lahko, 
sploh takrat, ko nate preži zlo.

Sanje včasih morijo človeka, 
da ne ve, kako začeti od začetka. 

Začetki zmeraj so neprijetni, 
vendar človek mora jih nekako sprejeti.

Tako sta Naočnik in Očalnik stopila v nov dan 
in se znebila vseh teh nadležnih sanj.

6. a

Cesar in njegova oblačila

Potem ko se je cesar javno osramotil ter gol ho-
dil pred svojim ljudstvom zaradi prevare z oblačili, se 
je odločil, da ne bo nikoli več nosil lepih in dragih 
oblačil. Ministri so ga poskušali prepričati, da naj ne 
zavrže tega, kar ima rad zaradi drugih, ampak cesar je 
bil zelo trmast in si ni premislil.

Čez nekaj časa mu je postalo dolgčas in nekaj mu 
je govorilo, da naj obleče svoje najljubše ogrinjalo. 
Ko ga je že skoraj oblekel, se je spomnil, kako se je 
osramotil. »Ne morem celo življenje živeti tako,« si je 
rekel. »Poiskal bom nekaj drugega, kar me bo veseli-
lo,« je dejal. In tako je v grad vabil vse ljudi, da bi mu 
povedali, kaj radi počnejo. V gradu je bilo v trenutku 
ogromno obiskovalcev. Vsak je povedal drugače. Ne-
kateri radi šivajo, drugi kuhajo, tretji slikajo. Ampak 
cesarju se nič od tega ni zdelo zanimivo. Vprašal je 
tudi oba ministra, ampak njuna predloga nista bila nič 
posebnega. Na koncu dneva se je usedel pred svojo 
omaro in si rekel: »Mogoče je čas, da odprem svojo 
trgovino z oblačili, kot sem hotel, ko sem bil mlad.« 

Svoja oblačila je prodal ter mesto cesarja predal 
ministru. Vedel je, da bo on bolje vodil cesarstvo. Vsi 
ljudje v vasi so vedeli, da on pozna oblačila kot lasten 
žep. Novice so se hitro razvedle in po oblačila so se 
pripeljali ljudje iz daljnih dežel.

Lana Toplak, 6. b

Lara Lešnik, 8. aVito Egghart, 5. b
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Pomladno prebujanje v skupini Sončki

Otroci skupine Sončki z vzgojiteljicama

»Jaz pa grem na zeleno travco ...« si prepevamo v 
skupini Sončki. Ob sončnem vremenu se podimo v 
naravi po bližnjih travnikih. Opazujemo, kaj se dogaja 
v tem pomladnem času. Nabirali smo spomladanske 
cvetlice (zvončke, trobentice, marjetice ...). 

Posadili smo čebulice tulipanov, za katere bomo 
skrbeli in opazovali spremembe. Skratka uživamo v 
prvih toplih sončnih žarkih, ki nas spodbujajo tudi k 
likovnemu ustvarjanju. 

https://bit.ly/2WRVqJp
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Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu, razen julija in avgusta, ko so počitnice. V šolskem letu izide 10 številk. Prva številka Šolarčka je izšla 
decembra 1998. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oz. šolo, vsi zaposleni in upokojeni delavci šole, častni občani 
Občine Lenart, vsi sponzorji, ustanoviteljica šole – Občina Lenart, ZRSŠ OE Maribor in MIZŠ. V imenu učencev in učiteljev se iskreno ter od srca 
zahvaljujemo vsem staršem donatorjem in sponzorjem, ki sodelujete v zelo uspešni in pomembni zgodbi izdajanja šolskega glasila Šolarček. OŠ 
Voličina ima v začetku šolskega leta 2019/20 vpisanih 234 učencev v 12 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na domu. Organizirane imamo 4 
skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 65 ur na teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 81 otrok, ki so razporejeni v 5 skupin.

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Alex Fekonja, Maša Čuček, Neja Hadžiselimović, Klara Herga, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepi-
sovanje literarnih strani: Silva Dokl (Vesna Denjo), računalniška postavitev: Dani Sajtl.

Vsi zaposleni na OŠ Voličina se bomo tudi v tem šolskem letu trudili, da se bodo otroci v vrtcu in učenci v šoli prijetno počutili in da bodo dejavnosti 
ter pouk potekali kakovostno. Ravnatelj mag. Anton Goznik.

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

Agro zavarovalna agencija d.o.o.
Titova cesta 63, 2000 Maribor

tel.: 031 393 668, e-pošta: info@aza.si


