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9. a se poslavlja

12. junija 2020 so se učenci 9. a v šolski telovadnici poslovili od osnovne šole, ki so jo vsi uspešno zaključili. Za njimi je devet pestrih let šolanja. Na druženju smo poleg učencev bili še prisotni ravnatelj in le nekaj
učiteljev. Učenci so pripravili izviren kratek program, ki je nadomestil uradni del valete. Povedali so, da šolo
zapuščajo z lepimi spomini, nabralo se jih je kar nekaj v devetih letih šolanja. Sedaj odhajajo novim izzivom
naproti, naj jih premagujejo pogumno. Želimo jim vse dobro še naprej.
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Leto v vrtcu je bilo pestro,
dejavno in bogato
Zelo sveži so še spomini na prve septembrske
dni, ko so bili našim strokovnim delavkam v varstvo
in vzgojo zaupani novi malčki. Prvi tedni so bili za
marsikaterega otroka in tudi za vas, starše, naporni.
Stiske niso doživljali le otroci, tudi marsikdo od staršev novincev je na skrivaj potočil kakšno solzico ob
jutranjem slovesu.
Otroci so večinoma hitro sprejeli tete vzgojiteljice za svoje druge mame, sploh tisti najmlajši, najbolj
nebogljeni. Starši ste pridobili zaupanje v vrtec in v
to, da je vašim otrokom pri nas lepo. Solzic ob jutranjem ločevanju in tekom dneva je bilo iz tedna v teden
manj, vse več pa je bilo veselih, nasmejanih in razigranih otroških obrazov.
Na nivoju celega vrtca smo se trudili, da smo za
otroke ustvarjali okolje, v katerem so zoreli in se razvijali, vsak v svojem tempu, v okviru svojih zmožnosti.
Ker se zavedamo, kako zelo pomembno je predšolsko
obdobje za razvoj otrokovih potencialov, smo še posebno pozornost namenili gibanju, razvijanju ročnih
spretnosti in dejavnostim, ki spodbujajo otrokov miselni razvoj.
Vzgojiteljice so skrbno načrtovale delo v oddelkih
tako, da so vanj preko igrivih in otrokom privlačnih
dejavnosti vpletale vsa področja kurikula – od gibanja, jezika, narave in družbe do umetnosti in matematike. S skupnimi tematskimi sklopi smo poskrbeli,
da so pomembna področja, kot sta skrb za zdravo telo
in ekologija, spoznavali prav vsi otroci na način, primeren njihovi starosti. Poudarek je bil na socializaciji,
usvajanju dnevne rutine ter uvajanju novih spretnosti in znanj, preko katerih so otroci pridobivali nove
izkušnje in znanja. Otroci so med seboj stkali dobre
prijateljske odnose. V vrtec so prihajali sproščeni in se
veselili novih doživetij. Skozi leto so postajali samostojnejši, pozornejši drug do drugega in se navajali na
prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja.
Naše poslanstvo pa ni le vzgoja otrok, pač pa tudi
pomoč pri starševski vzgoji. V ta namen smo vas povabili na strokovno predavanje red. prof. dr. Zdenke
Zalokar Divjak, univ. dipl.psih., spec. logopedinje z
naslovom Otrok za zdrav razvoj potrebuje ljubezen
in vzgojo. Zelo radi se odzovete na naša povabila na
neformalna in družabna srečanja, ki jih je bilo letos
nekaj manj. Jeseni smo vas povabili na popoldansko
športno druženje, ki smo ga popestrili s slastnimi kostanji. Decembra, na Škratovanju,pa smo se skupaj
nasmejali ob »kuhanju« mineštre-la-la.
Celo leto smo sodelovali v projektih NA-MA POTI
in Planetu Zemlja prijazen vrtec. V okviru slednjega
smo izvedli druženje s čebelarjem in pripravili vrsto
dejavnosti na temo čebele. Na ravni vrtca smo peljali
še projekta V krogu in Gibalček. Dvakrat smo organizirali obisk lutkovnega gledališča v Mariboru in ogled

Ela Vogrin, 6 let
dveh predstav v vrtcu, ki so ju pripravile strokovne
delavke skupine MAKS. Ob obletnici in vabilu trgovine Spar smo skupino Sončki peljali na praznovanje v
poslovalnico v Lenartu.
Izvedenih je bil več skupnih dejavnosti v okviru
posebnih tednov, v katere so bile vključene vse skupine vrtca: Teden otroka z gasilci, reševalci in policisti,
Teden kulture s knjižničarko, Pust z rajanjem in povorko.
V mesecu marcu smo pričeli s pripravami na srečanje z atiji, na katerem bi s skupnimi močmi pripravili darilo za praznik naših mamic. Žal nam je načrte
prekrižala epidemija in nam vzela kar dva meseca obiskovanja vrtca.
Ob ponovni vrnitvi so nas pričakale drugačne okoliščine in veliko načrtovanih dejavnosti ne bo mogoče
izvesti. Kljub vsemu smo se vrtca vsi zelo razveselili.
Ob ponoven snidenju s prijatelji in vzgojiteljicami so
bili otroci veseli, kar so izrazili že pri vratih vrtca, kjer
so jih prevzele vzgojiteljice.
Počasi se vračamo v “stare tire”, ampak drugačni,
spremenili smo se mi, otroci in “tiri”. Čaka nas nova
realnost. Ob listanju osebnih mapic se z veseljem spominjamo vsega, kar smo doživeli skupaj in z optimizmom zremo v prihodnost.
Skratka, leto, ki ga zaključujemo, je bilo pestro, dejavno in bogato.
Vodja vrtca: Klavdija Žabčič

Koronavirus je zaznamoval
šolsko leto
Zaradi razglašene epidemije koronavirusa je bilo
šolsko leto za vse nas precej drugačno od običajnih.
Vsi učenci so se od 16. 3. 2020 izobraževali doma.
Pouk se je izvajal na daljavo. Učenci 1., 2. in 3. razreda
so se vrnili v šolo 18. 5. 2020, učenci 9. razreda 25. 5.
2020, učenci 4. in 5. razreda 1. 6. 2020. Vsi ostali pa so
se vrnili v šolske klopi 3. 6. 2020. Tudi vrtec je bil zaprt
od 16. 3. 2020 do 15. 5. 2020.
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Če bi nas nekdo pred pol leta vprašal, kako bomo
preživeli in kako bo organizirano delo v drugi polovici šolskega leta, zagotovo nihče od nas ne bi napovedal niti približno točnega odgovora. Od zdaj naprej
vemo, da je marsikaj možno. Tudi sam pred pol leta
ne bi verjel, da bi lahko učitelji izvajali strnjeno pouk
na daljavo 8, 9 oz. 10 tednov.
Dobršen del tega šolskega leta smo preživeli precej
drugače kot običajno. V času pouka na daljavo so bili
vsi učenci aktivni. Povratne informacije o učenju in
delu so učenci in starši pošiljali učiteljem. Povratne
informacije so bili dokazi o delu in učenju ter aktivnostih, ki so jih učenci opravili doma. Ob spodbudah
in pomoči staršev ter učiteljev so učenci pridno opravljali šolske obveznosti. Ob tej priložnosti se iskreno
zahvaljujem vsem staršem za korektno in potrpežljivo
sodelovanje s šolo in z vrtcem v tem drugačnem šolskem letu, še posebej se zahvaljujem za vašo pomoč v
času izvajanja pouka na daljavo.
Šolsko leto, ki je bilo precej nenavadno, smo mirno in uspešno zaključili v vrtcu in šoli.
V začetku šolskega leta je bilo v vrtec vključenih
81 otrok v 5 skupinah. V juniju je vrtec obiskovalo 85
otrok.
V šolo je bilo septembra vpisanih 234 učencev, en
učenec se je prešolal, dva učenca sta se všolala, zato
je bilo ob zaključku šolskega leta v šolo vpisanih 235,
vendar jo je obiskovalo 233 učencev, ker sta se 2 učenki 6. razreda izobraževali na domu. Obe sta bili uspešni na ocenjevanju znanja v juniju. Vsi učenci so bili
uspešni, zato napredujejo v višji razred ali so šolanje
zaključili.
Delo v vrtcu in šoli je potekalo po LDN, ki ga je
svet zavoda korigiral. Realizirane se bile vse dejavnosti in aktivnosti, ki smo jih načrtovali. Nekatere aktivnosti se bile prilagojene razmeram.
V nadaljevanju so v kronološkem vrstnem redu
nanizani pomembnejši dogodki tega šolskega leta.
Na 1. skupnem roditeljskem sestanku za starše
otrok v vrtcu in starše učencev I. VIO je v torek, 10. 9.
2019, predavala red. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak,
univ. dipl. psih., spec. logoterapije, o temi Otrok za
zdrav razvoj potrebuje ljubezen in vzgojo.
Učenci 1. a, 2. a in 3. a razreda so v sredo, 11. 9.
2019, obiskali Pikin festival v Velenju.
OŠ Voličina se je z raznimi aktivnostmi in s skupnim branjem pridružila 2. Nacionalnemu mesecu
skupnega branja, ki je potekal od 8. 9. 2019 do 13. 10.
2019.
V petek, 13. 9. 2019, so se devetošolci odpravili na
zaključno ekskurzijo. Najprej so se podali v Postojnsko jamo. Nato so krenili proti s soncem obsijani Primorski, se sprehodili po Piranu in Portorožu, kjer so
najbolj pogumni poskakali v morje in izkoristili morske užitke.
Na 1. skupnem roditeljskem sestanku za starše
učencev II. in III. VIO je v torek, 17. 9. 2019, predavala red. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak, univ. dipl.
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Neja Ditner in Neža Kuhar, 5. b
psih., spec. logoterapije, o temi Vzgoja za odgovorno
vedenje otrok in mladostnikov.
V petek, 20. 9. 2019, je bila prireditev ob prazniku
KS Voličina, ki je bila posvečena tudi 50-letnici vrtca
v Selcah.
V času od srede, 25. 9. 2019, do petka, 27. 9. 2019,
smo za učence II. in III. VIO organizirali tri dneve dejavnosti. Učenci so obiskali Komarnik, v goste povabili sorodnike in znance, obiskali dislocirano bivalno
enoto Socialno varstvenega zavoda Hrastovec v Voličini in Socialno varstveni zavod Hrastovec, obiskali so
tudi Knjižnico Lenart, izvedli kegljanje s kroglo na vrvici in streljanje z zračno puško in obeležili Evropski
šolski športni dan z namenom promocije gibanja in
športa med mladimi. Obiskali so čebelarja, si ogledali
zemljanko, tekali po labirintu, vznemirjali svoje okušalne brbončice, opazovali naravo z vsemi čutili, vezli,
izdelali zimske kapice, zapestnice, kvačkali, plesali,
spoznali stare igre ... in se veliko gibali v naravi.
V soboto, 28. 9. 2019, so se učenci 1., 2. in 3. razreda udeležili prireditve Trgatev Zavrh 2019. Po daljšem
pohodu na Zavrh so obiskali kmečki muzej družine
Kranvogel, prisluhnili Partljičevi zgodbi Deklica in
general, si ogledali muzej, ki je posvečen generalu Rudolfu Maistru, spoznali, kako so nekoč »prešali« jabolka in se poigrali na napihljivih igralih. Po končanih
dejavnostih pa so se z vlakcem odpeljali v Voličino.
Skupina Sončki, iz vrtca Voličina, se je prijavila na
natečaj Poskočna turneja, v okviru katerega so zaplesali na pesem Pika Poka.
V četrtek, 26. 9. 2019, je na atletskem stadionu Poljane potekalo ekipno področno tekmovanje v atletiki,
udeležili so se ga tudi učenci OŠ Voličina.
V času od 30. 9. 2019 do 4. 10. 2019 so se učenci 2.
in 3. razreda udeležili plavalne šole v naravi v CŠOD
Burja.
V ponedeljek, 7. 10. 2019, sta učence 1. VIO obiskali lutkarici Marjetka in Irena. Za nas sta pripravili
lutkovno predstavo z naslovom Petelinček. V predstavi so učenci spoznali kokošjo družino, ki ima podobne težave kot naše »človeške« družine. Ob določenih
prizorih so v petelinčku prepoznali tudi sebe.
V tednu otroka z motom Naše pravice so otroke v
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Lana Brus, 5. b
vrtcu obiskali policist, reševalci iz ZD Lenart in gasilci
PGD Voličina.
V okviru športnega dne, ki je bil v torek, 8. 10.
2019, smo prvič izvedli orientacijski tek s pomočjo
QR kod. Učenci so bili razdeljeni v mešane ekipe od
4. do 9. razreda.
V torek, 8. 10. 2019, smo na naši šoli izvedli tek
podnebne solidarnosti v okviru športnega dne. Učenci od 4. do 9. razreda so si ogledali dokumentarni film
Pedro Opeka, dober prijatelj in razmišljali o najrevnejših ljudeh na Madagaskarju, ki živijo človeka nedostojno življenje. Pred tekom so zapisali svoj osebni
namen teka, nato pa se podali na 3,5 km dolgo pot.
Učenci so skupaj pretekli 560 km in pokazali, da jim
je mar za otroke, ki se vsak dan borijo za golo preživetje in so jih podnebne spremembe zaradi revščine še
toliko bolj prizadele.
V petek, 11. 10. 2019, sta učence I. VIO obiskali dekle z mnogimi talenti in neverjetno voljo do življenja, Agnes Kojc, in njena osebna asistentka Katja.
Učencem sta pripovedovali o drugačnosti, njunem
sodelovanju, o tem, kako poteka njun dan, kako Katja
pomaga Agnes. Prikazali sta, kako Agnes hodi. Učenci so jima postavljali mnoga vprašanja, na katera sta z
veseljem odgovorili. Agnes jim je pripovedovala tudi
o tem, kako rada plava in kako se pogumno loti prav
vsega.
V tednu med 14. in 21. oktobrom 2019 so otroci
vrtca in učenci s pomočjo nacionalnega prostovoljskega projekta Simbioza Giba 2019 povezali vse generacije. Projekt združuje ideje medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in telesne vadbe, preko katerih
ozavešča ter promovira zdravo in aktivno življenje za
vse generacije v vseh življenjskih obdobjih.
V petek, 18. 10. 2019, so si učenci, ki obiskujejo IP
likovno snovanje ogledali razstavo Prostor v prostoru, prvo pregledno razstavo, ki slovensko scenografijo prikazuje zgodovinsko, stilno, likovno in gledališko ob enem. S pomočjo ohranjenih maket, scenskih
osnutkov v različnih likovnih tehnikah, skic, načrtov
in fotografij uprizoritev bo predstavljena scenografija
kot veda, delo sodobnih in starejših scenografov ter
razvoj prostorov igre na slovenskih odrih. Na koncu

je sledila ustvarjalna delavnica.
V soboto, 19. oktobra 2019, se je na naši šoli odvijala sobotna šola za nadarjene učence, na katero so
bili vabljeni tudi učenci iz okoliških šol. Učitelji so za
učence pripravili pet delavnic: escape room, piksilacija, sproščeno dramsko ustvarjanje, mandale&tangrami
ter origami. Delavnic se je udeležilo 27 učencev, od
tega 6 iz okoliških šol (OŠ Sveta Ana in OŠ Sveta Trojica).
Učenci so se z muzikalom za otroke Pika noče postati velika, pod mentorstvom Mojce Vogrin Pivljakovič, predstavili občinstvu v ponedeljek, 21. 10. 2019, v
kulturnem domu v Lenartu.
V ponedeljek, 4. novembra 2019, so v enoti vrtca
Selce doživeli presenečenje. Z obiskom sta jih presenetila gospa Slavka in gospod Borut Sotlar, ki je v vrtec vstopil s temnimi očali in belo palico.
V petek, 15. novembra 2019, smo že osmič praznovali Dan slovenske hrane. Na ta dan poteka tudi
projekt Tradicionalen slovenski zajtrk.
16. november je UNESCO razglasil za Mednarodni dan strpnosti z namenom ozaveščanja javnosti o
nevarnostih nestrpnosti. Tema letošnjega projekta je
Past upravičene nestrpnosti. Izobraževanje je najbolj
učinkovit način za preprečevanje le-te. V izobraževalnem centru Eksena od leta 2015 izvajajo človekoljuben nepridobiten projekt promocije strpnosti, v okviru katerega sodelujejo tudi učenci I. VIO naše šole.
Spoznavali so, kako sprejemati sebe takšnega, kot si.
Po dejavnostih v razredu so pripravili skupno razstavo na hodniku šole.
Ekipa OŠ Voličina je v Vojaškem muzeju Slovenske vojske ob sodelovanju z ZVVS in policijskim veteranskim društvom Sever sodelovala na kvizu Vojna
za Slovenijo 1991, ki je potekal v četrtek, 21. 11. 2019,
v mariborski Kadetnici. Učenci so pokazali izjemno
znanje, saj so na vsa vprašanja odgovorili pravilno in
tako osvojili prvo mesto.
V nedeljo, 24. 11. 2019, so bile na Zavrhu že 34.
Maistrove prireditve. V bogatem kulturnem programu sta sodelovala tudi učenca naše šole. Člana dramskega krožka sta v predstavljenem dramskem prizoru
skozi otroške oči orisala ljubezen do domovine in kulturne dediščine domačega kraja.
V petek, 6. 12. 2019, se je skupina Sončki z avtobusom odpeljala do trgovine Spar Lenart, kjer so skupaj s
čarodejem Tonijem, Piko Nogavičko in Majo Oderlap
popestrili njihovo praznovanje. Otroci so si ogledali
nekaj Tonijevih trikov, plesali ob glasbi, se fotografirali z zajčkom Sparkijem ter se posladkali s torto. Vsak
otrok je prejel darilo. Skupina Sončki je prejela tudi
donacijo (leseno hiško) podjetja Spar Slovenija.
V torek, 10. 12. 2019, je med 17:00 in 18:30 uro na
OŠ Voličina potekal karierni sejem. S svojimi izdelki
in z informativnim materialom se je predstavilo 17
srednjih šol iz Podravske regije. Učenci od 6. do 9. razreda ter njihovi starši so lahko pridobili informacije,
ki jim bodo v pomoč pri pomembni odločitvi glede
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Daša Capl, 9. a
njihove nadaljnje poklicne poti.
Skupina Sončki je zaplesala na pesem Pika poka
ter upala, da ji uspe osvojiti obisk Poskočnih muzikantov in maskote Pikapolonice. Želja se jim je uresničila.
Poskočna Dejan in Joži ter maskota Pikapolonice so
v četrtek, 12. 12. 2019, rajali z otroki iz vrtca in šole.
Iskrice v otroških očeh ter njihovi nasmejani obrazi so
bili nepopisni. Tudi fotografiranja in deljenje avtogramov ni manjkalo. Bilo je čarobno in »poskočno«.
Otroci iz vrtca Voličina in vrtca Selce ter šolarji
1. in 2. razreda so si v predprazničnih dneh ogledali
dramsko-lutkovno predstavo Najlepši božič v izvedbi
lutkovne skupine vzgojiteljic iz vrtca Voličina. V predstavi smo izvedeli, da je božič res najlepše praznovati
v družbi dobrih prijateljev.
Leto 2019 smo v vrtcu zaključili s tradicionalnim
Škratovanjem, in sicer v ponedeljek, 16. 12. 2019, v
kulturnem domu v Selcah. Prikupna Pika in iskrivi
maestro Mineštrone, ki ga vidijo le srečni, sta poskrbela, da smo skupaj natisnili čarobno olivno olje za
tolažbo, s smehom nahecali česen za hec, poskrbeli,
da je bila posoda spet polna moke za prijateljstvo in
namakaronali srečo. Skodelico mineštre dobre volje je
vsak dobil še za domov.
V torek, 17. 12. 2019, se je v kulturnem domu v
Voličini odvijala prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti ter božično-novoletnimi prazniki. Prireditev V pričakovanju ... so s svojimi nastopi polepšali
otroci vrtca in učenci šole in tako na svoj način zaželeli vesele božične praznike ter srečno novo leto vsem
obiskovalcem prireditve.
Učenci 5. a in 5. b razreda so se v času med 16. 12.
2019 in 20. 12. 2019 udeležili smučarske šole v naravi.
Učenci so se odzvali povabilu Društva Viljem Julijan in so v podporo otrokoma z redko neozdravljivo
boleznijo ter njuni družini pisali Božična pisma podpore Sofiji in Adamu. Zgodba družine iz naše bližine
je otroke globoko ganila. V svoja pisma so zanje zapisali svoje želje, upanja in dobre misli.
Vse otroke v vrtcu in učence I. VIO je v ponedeljek, 23. 12. 2019, obiskal Božiček. Vsakemu otrok je
prinesel knjigo in bonbone.
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V torek, 14. 1. 2020, so se učenci OŠ Voličina v
sklopu interesne dejavnosti – Elektronika udeležili robotske delavnice na Srednji elektro–računalniški šoli
Maribor. Na delavnici so se preizkusili v izdelovanju
robot ROBOSLED. Ob pomoči učiteljev in dijakov so
spoznali tehnike sestavljanja robotov, branje načrtov
in se srečali z različnimi vezji v elektroniki.
OŠ Voličina je v sredo, 22. 1. 2020, gostila delovno srečanje ravnateljev osnovnih šol, ki ga je organiziral ZRSŠ OE Maribor. Na srečanju, ki ga je vodila
predstojnica dr. Milena Kerndl ob pomoči še drugih
svetovalcev zavoda, je 20 zbranih ravnateljev izvajalo
delavnice na temo razvijanja medpredmetnih veščin.
Prav tako pa je bilo nekaj časa namenjeno domačim
nalogam, RaP-u in kolegialnim hospitacijam, ki so
priložnost za skupno učenje in profesionalni pogovor
učiteljev.
V četrtek, 23. 1. 2020, so učenci, ki obiskujejo krožek Podmladek RK obiskali starejše v Domu Lenart.
Varovanci doma so učence prisrčno sprejeli in pogostili. Druženje je bilo prijetno in varovanci so povedali, da si želijo še več takih srečanj.
Združimo korake je vseslovensko gibanje, v katerem Dm v sodelovanju s partnerji in podporniki ozavešča o pomembnosti uravnoteženega prehranjevanja
otrok in spodbuja k aktivnemu življenjskemu slogu.
V obliki donacije podarjajo ekološke prehranske izdelke osnovnim šolam po Sloveniji. Njihovo donacijo
je prejela tudi OŠ Voličina. Z ekološkimi izdelki bodo
učenci 5. in 6. razreda pri urah gospodinjstva s pomočjo priloženih kuharskih nasvetov in receptov pričarali okusne in zdrave jedi.
Šola je v torek, 4. 2. 2020, organizirala prireditev
ob slovenskem kulturnem prazniku.
V sredo, 12. 2. 2020, je bil organiziran zimski
športni dan za učence II. in III. VIO. Učenci so izbirali
med drsanjem v Mariboru in smučanjem na Pohorju.
Učence 1. razreda so v tednu pred zimskimi počitnicami obiskali dedki in babice ter jim predstavili
stare običaje in dejavnosti ter predmete.
V ponedeljek, 2. 3. 2020, smo na šolski spletni
strani objavili priporočila za preprečevanje okužb z
novim koronavirusom. Obvestilo z napotki za pravilno higieno rok in kašlja so prejeli vsi učenci in otroci
šole in vrtca ter ga odnesli domov svojim staršem.
V sredo, 11. 3. 2020, je župan Občine Lenart obvestil, da je športna dvorana pri OŠ Voličina za rekreativne namene v poldanskem času do nadaljnjega
zaprta.
V četrtek, 12. 3. 2020, je bilo preko medijev oz. v
TV dnevniku priporočeno, da učenci v petek, 13. 3.
2020, zaradi koronavirusa ostanejo doma. Naslednji
dan, torej v petek, 13. 3. 2020, je bilo v šoli prisotnih
le 55 učencev. Šole smo tega dne prejele tudi okrožnico, na podlagi katere smo se lahko odločali, ali bomo
od ponedeljka, 16. 3. 2020, pouk izvajali na daljavo ali
bodo pa zaposleni koristili 5 dni izrednega dopusta.
Na sestanku, 13. 3. 2020, smo se odločili, da bomo v
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ponedeljek, 16. 3. 2020, pouk začeli izvajati na daljavo. OŠ Voličina spada v skupino 380 osnovnih šol v
Sloveniji, ki so v prvem tednu izrednih razmer izvajale pouk na daljavo. Le nekaj več kot 50 osnovnih šol
pouka v prvem tednu ni izvajalo.
Na podlagi priporočil Zavoda za šolstvo smo po
dveh tednih pouka na daljavo za čas izrednih razmer
spremenili urnike, in sicer tako, da so učenci imeli
dnevno na urniku dva oz. tri predmete ter šport.
Prav tako smo se po dveh tednih izvajanja pouka na daljavo odločili, da izpeljemo spletno anketo o
učenju na domu in delo na daljavo. Anketo je izpolnilo 174 učencev in staršev. Rezultate ankete, ki so bili
po mojem mnenju dobri, smo objavili na spletni strani šole in v šolskem glasilu Šolarček.
Ne glede na to, da se pouk ni izvajal v šoli, smo
uspeli izdati marčevsko in aprilsko številko šolskega
glasila Šolarček, zato se ob tej priložnosti zahvaljujem
vsem, ki so pri izdaji glasila tudi v izrednih razmerah
pomagali, še posebej se zahvaljujem računalničarju in
učitelju Daniju Sajtlu. Obe številki sta bili objavljeni
na šolski spletni strani. Prav tako smo v začetku maja
že omenjeni številki Šolarčka natisnili in jih poslali
po pošti vsem sponzorjem, vsem družinam, ki imajo otroke v vrtcu ali OŠ Voličina, vsem zaposlenim
in upokojenim delavcem ter predstavnikom občine,
ZRSŠ in MIZŠ.
V času izvajanja pouka na daljavo so učitelji za
učence pripravili in izpeljali 5 dni dejavnosti.
Pred prvomajskimi počitnicami po 6. tednih izvajanja pouka na daljavo smo se odločili, da ponovno s
pomočjo spletne ankete povprašamo starše, kako poteka učenje na daljavo. II. anketa je imela enaka vprašanja kot prva. Rezultati, ki smo jih prav tako objavili
na spletni strani in v majski številki Šolarčka, so zelo
podobni rezultatom I. ankete. II. anketo je izpolnilo
skupaj 141 staršev in učencev.
Na pobudo učitelja za glasbeno umetnost g. Aleksandra Šijanca smo pripravili prireditev z naslovom
Naši otroci in učenci pojejo, plešejo ter igrajo – doma,
ki je objavljena na šolski spletni strani.
Učitelji šole so mnoge učence, starše, sodelavce
ter druge, vključno z ravnateljem, prijetno presenetili,
saj so posneli dva video spota. Prvi ima naslov Mi vsi
smo doma, drugi pa Pospešil bi čas. Oba video spota
sta imela več kot 3.300 ogledov, drugega je na svoji
facebook strani delila tudi ministrica pristojna za šolstvo, dr. Simona Kustec. Ministrici, dr. Kustec, pa je
eden izmed staršev otrok, ki obiskujejo OŠ Voličina
poslal tudi pismo. Ker na ministrstvu nanj niso odgovorili, je bilo pismo objavljeno v Slovenskih novicah
v ponedeljek, 25. 5. 2020, z naslovom Če on uči, naj
ministrica fura.
V petek, 8. 5. 2020, smo bile šole z okrožnico obveščene, da se ponedeljek, 18. 5. 2020, v šole vračajo
učenci I. VIO, prav tako pa otroci v vrtec, vendar pod
pogoji, ki jih je s priporočili določil NIJZ. Z isto okrožnico so pristojni šole obvestili, da se učenci 9. razre-
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Saška Gavez, 5. a
da vrnejo v šole v ponedeljek, 25. 5. 2020.
V šolski telovadnici smo v petek, 15. 5. 2020, ob
7:30 imeli učiteljsko konferenco. Učitelji so sedeli na
stolih v velikem krogu, tako da smo zagotovili razdaljo, ki jo priporoča NIJZ, prav tako pa so imeli maske.
Učence I. VIO smo ob vrnitvi v šolo povprašali, ali
je bolje imeti pouk na daljavo ali v šoli. Le dva učenca sta povedala, da bi rajši imela pouk na daljavo, saj
sta lahko zjutraj bolj dolgo spala. Na isto vprašanje so
učenci 9. razreda odgovorili popolnoma nasprotno,
dva učenca sta bila vesela, da se pouk ponovno izvaja
v šoli, 22 pa jih je izrazilo željo, da bi rajši imeli še naprej pouk na daljavo. Tudi učenci od 4. do 8 razreda
so ob vrnitvi v šolske klopi povedali, da bi raje imeli
izobraževanje na domu
V ponedeljek, 1. 6. 2020, so se v šolske klopi vrnili
učenci 4. in 5. razreda ter v sredo, 3. 6. 2020, še učenci
6., 7. in 8. razreda. Na podlagi okrožnic MIZŠ in v
skladu z navodili NIJZ ni bilo več potrebe, da bi bili
učenci posameznega razreda razdeljeni v skupine, saj
pouka šole ne bi zmogle organizirati, ker bi zmanjkalo prostorov in učiteljev. Skupine učencev smo lahko šole od 1. 6. 2020 združili v okviru posameznega
oddelka. Vsak oddelek je imel vse ure pouka v isti
učilnici ali zunaj šole. Klasični predmetni pouk, ko se
učenci selijo iz ene učilnice v drugo se ni izvajal, ampak so se v učilnicah izmenjavali učitelji posameznega predmeta. Predmet ŠPO se ni izvajal v telovadnici,
ampak v okolici šole. Malico so vsi učenci še naprej
uživali v razredih. Na šoli smo se odločili, da bomo
izvedli fotografiranje razredov. Učenci so se fotografirali posamezno, tako da smo zadostili priporočilom
NIJZ. Spominska fotografija razreda je nastala iz posameznih fotografij.
Zaradi koronavirusa in upoštevanja priporočil je
bila prireditev ob zaključku šolanja, v petek, 12. 6.
2020, za učence 9. razreda precej drugačna od mnogih drugih, vendar lepa in prisrčna. Čeprav starši na
prireditvi niste bili prisotni, se vam želim zahvaliti za
korektno sodelovanje s šolo. Ob tej priložnosti, spoštovani starši, vam želim sporočiti, da vas bodo vaši
otroci še naprej potrebovali, mogoče še bolj kot do
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zdaj. Pomagate jim in jih vzpodbujate na zapleteni
poti odraščanja. Bodite jim v pomoč, oporo in vzor.
V devetem razredu so se izredno izkazali na učnem področju Maša Čuček, Neja Hadžiselimović,
Manja Kurnik, Lucija Mesarec, Primož Petko, Blaž
Sekol, Marko Sernec, Klara Herga in Katarina Munda
(po stari zakonodaji so dosegli odličen uspeh). Čestitamo.
Na podlagi uspehov pri šolskih in izvenšolskih dejavnostih bomo 6 učencev 9. razreda vpisali v Knjigo
zlatih učencev OŠ Voličina, in sicer: Nejo Hadžiselimović, Manjo Kurnik, Blaža Sekola, Lucijo Mesarec,
Hero Agapito Masten in Saro Rojs. Čestitamo.
Zaradi razglašene epidemije je odpadlo pisanje
NPZ v 6. in 9. razredu ter poskusno v 3. razredu, na
katerega se je prijavila OŠ Voličina.
V letošnjem šolskem letu se je tekmovanje za slovensko Bralno značko zaključilo med šolanjem na daljavo. 190 učencev ali 80,85 % vseh učencev na šoli je
osvojilo BZ. Med njimi je kar 12 takih, ki so BZ osvojili
vseh devet let šolanja. To so: Maša Čuček, Žan Farazin, Neja Hadžiselimović, Klara Herga, Manja Kurnik,
Lucija Mesarec, Katarina Munda, Primož Petko, Blaž
Sekol, Marko Sernec, Naj Škerbot in Vanesa Živko.
Posebno pohvalo si zaslužijo 1. a, 2. a, 3. a, 5. a in 8. b,
saj so vsi učenci v razredu osvojili BZ. Čestitamo.
Svet zavoda je na 2. seji dne 9. 6. 2020 sprejel sklep,
da učenci OŠ Voličina, ki so se izredno izkazali na učnem področju v vseh letih šolanja in tekmovanjih v
posameznem šolskem letu ne bodo več prejeli majic
Naj učenec OŠ Voličina ali Naj športnik OŠ Voličina,
ampak samo knjižne nagrade.
Običajne zaključne prireditve in razstave v prostorih šole v tem šolskem letu zaradi priporočil NIJZ OŠ
Voličina ni organizirala, zato so za dosežene izredne
uspehe učenci prejeli knjižne nagrade kar v razredih.
Primož Petko za izreden uspeh na učnem področju v vseh letih šolanja.
Blaž Sekol za izreden uspeh na učnem področju v
vseh letih šolanja.
Manja Kurnik za izreden uspeh na učnem področju v vseh letih šolanja.
Eva Ornik je bila na natečaju Ela za najboljšo pesem na temo Dolgčas Festivala Pranger s svojo pesmijo z naslovom Dolgčas izbrana med 30 najboljših,
mentorica Judita Bračko.
Lana Hubernik (članica ekipe OŠ Voličina) za
osvojeno 1. mesto na kvizu z naslovom Vojna za Slovenijo 1991, ki je bil v Kadetnici Maribor, mentorica
Zdenka Ekselenski.
Neja Lašič za osvojeno zlato priznanje v sodelovanju s Patricijo Slanič z raziskovalno nalogo Skrb za
zdravje dihal na državnem tekmovanju Zdrav dih za
navdih, ki ga organizira Društvo pljučnih in alergijskih bolezni Slovenije, mentorica Irena Fišer.
Patricija Slanič za osvojeno zlato priznanje v sodelovanju z Nejo Lašič z raziskovalno nalogo Skrb za
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Odlitek, učenci 7. a
zdravje dihal na državnem tekmovanju Zdrav dih za
navdih, ki ga organizira Društvo pljučnih in alergijskih bolezni Slovenije, mentorica Irena Fišer.
Klara Petek za osvojeno srebrno priznanje na državnem Proteusovem tekmovanju iz znanja biologije,
mentorica Nina Sirk.
Alex Fekonja (član ekipe OŠ Voličina) za osvojeno 1. mesto na kvizu z naslovom Vojna za Slovenijo
1991, ki je bil v Kadetnici Maribor, mentorica Zdenka
Ekselenski, in za osvojeno srebrno priznanje na območnem tekmovanja iz znanja geografije, mentorica
Zdenki Ekselenski.
Ana Kurnik (članica ekipe OŠ Voličina) za osvojeno 1. mesto na kvizu z naslovom Vojna za Slovenijo
1991, ki je bil v Kadetnici Maribor, mentorica Zdenka
Ekselenski, in za osvojeno srebrno priznanje na območnem tekmovanju iz znanja zgodovine, mentorica
Zdenka Ekselenski, ter za osvojeno srebrno priznanje
na območnem tekmovanja iz znanja geografije, mentorica Zdenka Ekselenski.
Neja Hadžiselimović za osvojeno srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni
bolezni, mentorica Irena Fišer, in osvojeno srebrno
priznanje na državnem Proteusovem tekmovanju iz
znanja biologije, mentorica Nina Sirk, ter osvojeno
srebrno priznanje na območnem Cankarjevem tekmovanju iz znanja slovenskega jezika, mentorica Mateja Karneža, in za izreden uspeh na učnem področju
v vseh letih šolanja.
Mija Marušič za srebrno priznanje za svojo plesno miniaturo z naslovom Pot srca na državnem tekmovanju Plesnih miniatur, ki je bilo marca 2020 v
Ljubljani.
Asja Žgeč za osvojeno zlato priznanje na 16. mini
festivalu otroških plesnih skupin Pika miga, ki je bilo
Velenju oktobra 2019. Asja pleše v skupini pri kulturnem društvu Plesna izba Maribor.
Nika Žgeč za osvojeno zlato priznanje na 16. mini
festivalu otroških plesnih skupin Pika miga, ki je bilo
Velenju oktobra 2019. Nika pleše v skupini pri kulturnem društvu Plesna izba Maribor.
Brina Bezjak za prejeto zlato priznanje v kategoriji Začetni twirl na 20. odprtem državnem prvenstvu
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Lia Lucia Kmetič, 5. a

Kiparski prostor, 6. razred

v Twirlingu, ki je bilo v Rakeku.
Amadej Ploj, Enej Kramberger, Luka Poš Šuman, Aljaž Sužnik, Alen Kramberger, Tjaž Hadžiselimović, Jan Čuček, Timotej Kocbek in Aljaž Fras,
ki so igralci ekipe KMN Slovenske gorice, za osvojeno
3. mesto v državnem tekmovanju v futsalu U13.

Otrokom in učencem čestitam za dosežene uspeh
in usvojena znanja v tem šolskem letu ter želim brezskrbne, lepe in zdrave počitnice.
Ravnatelj

Na šoli je v tem šolskem letu prvič deloval Sadjarsko-čebelarski krožek v organizaciji Sadjarskega društva Slovenske gorice in Čebelarskega društva Lenart,
ki sta ga vodila g. Janko Sekol in g. Renato Kocbek.
Dejavnosti so se izvajale predvsem na terenu, saj so
učenci obiskali kar nekaj sadjarskih kmetij. Ob pomoči obeh mentorjev so učenci pred šolo zasadili 2
češnji, 2 hruški in 5 jablan. Obema mentorjema se zahvaljujem, da sta si večkrat vzela čas in znanje sadjarstva ter izkušnje prenašala na mladi rod.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi vsem ostalim; babicam in dedkom, mamicam in očetom, članom Društva upokojencev Voličina in zeliščarkam
po vodstvom Marije Čuček ter mnogim drugim, ki
ste tudi to šolsko leto na povabilo učiteljev prihajali v
šolo med učence in jim širili znanje, pripovedovali o
starih običajih, jim zapeli ljudske pesmi, skupaj z njimi pripravljali stare jedi, ki so značilne za naše kraje,
jim pokazali in razložili delovanje starih predmetov
in pripomočkov, ki jih danes več ne uporabljamo,
pred nekaj desetletji pa so bili nepogrešljivi v vsakem
domu.
Na koncu se želim zahvaliti vsem vzgojiteljem,
učiteljem in drugim sodelavcem za opravljeno delo
v tem precej drugačnem šolskem letu. Vzgojitelji in
učitelji ste se trudili, da bi bili otroci v vrtcu in učenci
v šoli vedoželjni in radovedni. Za otroke in učence ste
pripravljali vzpodbudna učna okolja, ki so jih usmerjala v razmišljanje, učenje in raziskovanje. Z vzgledom
ste otrokom in učencem poskušali privzgojiti temeljne vrednote. Z delom in dobrimi odnosi ste otroke in
učence motivirali za vzgojno-izobraževalno delo, jih
osrečevali, navdihovali ... Hvala vam.
Ob prihajajočem prazniku dnevu državnosti izobesimo zastave in pokažimo ponos ter zadovoljstvo,
ker imamo svojo državo.

Poročilo o porabi sredstev
šolskega sklada
Upravni odbor šolskega sklada se je sestal na
korespondenčni seji. Člani so bili seznanjeni, da se
je šolskem skladu v tem šolskem letu zbralo skupaj
12.975,00 €, prav tako so bili obveščeni, da OŠ Voličina ni porabila 1.293,16 € sredstev šolskega sklada iz
lanskega leta, saj kljub podpisani pogodbi šoli ni bil
dobavljen interaktiven zaslon iz projekta SIO 2020. V
šolskem skladu se je zbralo skupaj 14.268,16 €. Za tisk
vseh številk Šolarčka se je porabilo 2.200,00 €.
Za nakup učil in učnih pripomočkov ter igrač za
vrtec in knjig za šolsko knjižnico je na voljo 12.068,16
€. Člani so pregledali predračune in račune. Strinjali
so se s predlogom šole oz. vzgojiteljev in učiteljev o
nakupu učil in pripomočkov ter potrdili nabave pri
naslednjih podjetjih.
V trgovini Pikapolonica so se kupila učila in igrače
za OPB v vrednosti 142,60 €, pri podjetju Romiks učila in pripomočki za NAR in KEM v vrednosti 967,00
€, 64 knjig za šolsko knjižnico pri različnih založbah
v vrednosti 909,50 €. Pri Založbi Mladinska knjiga
se je kupilo 10 slovarjev (NEM-SLO in SLO-NEM) v
vrednosti 161,88 €. Pri podjetju Euromix d. o. o. so
se nabavili pripomočki in igrače za vrtec v vrednosti
939,20 € in pri podjetju iSTYLE d.o.o. 24 kom računalniških tablic Apple 10.2-inch iPad 7 Wi-Fi 32GB v
vrednosti 8.957,54 €. Skupaj se je za nakupe porabilo.
12.077,72 €.
Z nakupom učil, učnih pripomočkov in knjig se
bodo dejavnosti in pouk v naslednjih letih lahko izvajale bolj kakovostno. Vsem sponzorjem in staršem
donatorjem se v imenu otrok in učencev ter strokovnih delavcev vrtca in šole iskreno zahvaljujem za darovana sredstva. Hvala vam.
Ravnatelj
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Aljaž Fras, 5. a

Pravljica o tem, kako je deklica
postala majhna
Pred davnimi časi je živela deklica, ki je bila tako
majhna, da se jo je komaj videlo. Ko se je rodila, je
bila normalno velika. Ko je bila stara eno leto, jo je
čarovnica začarala in postala je majhna kot mravlja.
Deklica se ni imela lepo, ker je bila tako majhna. Ni
imela prijateljev. Bila pa je zaljubljena v nekega mladeniča. Nekega dne jo je ta videl in se tudi on zaljubil
vanjo. Čez nekaj časa sta se poljubila. Deklica je takrat
postala spet velika. In srečno sta živela do konca svojih dni.
Anže Muhič, 3. a
Nekoč je živela deklica. Čarovnica jo je začarala.
Deklica je postala majhna kot muha. Okrog nje se je
zbralo veliko ljudi. Razmišljali so, kako ustaviti čarovnico in njeno čarovnijo. Nekega dne je prišel tudi
princ. Princ jo je vprašal, če se bi z njim poročila. Deklica je rekla, da bi se. Ko sta se poročila in poljubila,
je postala spet velika. Srečno sta živela skupaj do konca svojih dni.
Urban Družovič, 3. a

Resni ljudje

Živel je resni Tone, ki ga ni nič nasmejalo. Poizkušal je z video smešnicami, obiski cirkusov, gledanjem smešnih filmov, vendar resni Tone je bil še vedno resen. Vse napore je vlagal v to, da ne bi bil več
resen. Resni Tone je zbolel od resnosti, zato je odšel
k zdravniku. Zdravnik mu je povedal, da je življenje
kratko, zato se naj začne zabavati. Na recept mu je napisal obisk Gardalanda. Resni Tone je z vso resnostjo
upošteval zdravnikov nasvet in se že naslednji dan
odpravil v Gardaland. Tam se je z vso resnostjo lotil
igral, ki so mu na obraz pričarala nasmeh. Ugotovil je,
da je živeti lepo in pravi užitek, zato je svoje življenje
nadaljeval z nasmehom na obrazu.
Žiga Godec, 3. a

Kaj je dolgčas?
Je dolgčas
knjiga, poezija
ali skriti zaklad?
Ali živali in rastline
sploh vedo,
kaj je dolgčas?

Dolgčas

Se ne smejijo
in zaradi tega
slabo spijo.
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Pravljica o resnem človeku

Kaj je dolgčas?
Ali sploh kdo ve?

Resni ljudje
so po navadi
dolgočasni ljudje.

Ker so preveč resni
tudi zbolijo
in lahko vročino dobijo.
Ti ljudje ne poznajo šale,
zato si ne zaslužijo pohvale.

Ana Kurnik, 8. a

Čas stoji,
do ničesar mi ni.
Gledam v nebo,
zemlja ustavila se bo.
David Lorenčič, 3. a

Ta čas nikamor ne beži,
nikamor se mu ne mudi .

Ian Škamlec, 4. a

LITERARNE STRANI

Anže Majer, 5. b
Dolgčas, dolgčas, beži vstran!
Si kot hudoben velikan.

Lukas Rojko, 4. a

Pomladna tiščanja
Nekega dne se je Andrej zbudil z bolečino na levi
strani prsi. Odšel je v kopalnico, kjer je pred ogledalom imel obrazne in govorne vaje.
Ko je končal v kopalnici, se je zamišljen odvlekel v
kuhinjo. Mama ga je večkrat povprašala, če bi morda
mleko. Andrej je bil tako zamišljen, da je sploh ni slišal, dokler ni mama dvignila glasu. Ko je pozajtrkoval,
se je odpravil v predsobo, kjer se je odločal, katere čevlje bi si obul. Na koncu se je odločil za obtolčene gumarice. Zamišljen se je odpravil proti šoli. Med potjo
sta ga ogovorila Pipi in Miha, a Andrej ju ni poslušal.
Ko so prišli v šolo, je Miha povedal vsem, da je Andrej
čuden in da se ga naj izogibajo. Po kočani šoli so šli
proti domu. Med potjo sta ga Pipi in Miha spraševala,
če bo zvečer prišel. Andrej je zamišljeno odgovoril, da
ne ve. Ko je prišel domov, je celo popoldan hodil kot
megla. Proti večeru pa je začel postajati živčen in se je
zaprl v kopalnico. Čez dolgo časa so se vrata kopalnice
le odprla in Andrej je prišel ven, kot da bi bil koncentrat vseh lepotcev. Mama je bila zaskrbljena nad njim
in seveda nad njegovim vonjem. Vprašala ga je, če je
morda razbil stekleničko s parfumom. Andrej je kot
po navadi bil z odgovorom zelo kratek in ji odgovoril
nikalno.
Andrejeve misli so odtavale. Če bi mame imele več
časa, bi lahko spremljale rast svojih otrok in bi videle,
kako dečki postajajo možje. In na koncu bi videle, da
njihovi otroci zapuščajo družinsko gnezdo, ne le da se
sprehajajo iz enega prostora v drugega.
Anže Majer, 5. b
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Zala Družovič, 5. a
Klemen zbudil v temi. Ugotovil je, da je dan, saj je jasno slišal šumenje stvari, promet in glasove ljudi. Spraševal se je, kaj se mu je zgodilo. Hotel je odpreti oči,
a mu ni uspelo, hotel je tudi zakričati, pa ga je ustavil
topel ženski glas. Bila je zdravniška sestra. Poklicala je
doktorja. Zdrznil se je in vprašal, če je slučajno v bolnišnici. Doktor mu je razjasnil, da je v bolnišnici, ker
mu je v roki eksplodirala petarda. Roko so mu lepo
zakrpali. Za oči pa ne vejo, če bo še lahko kdaj videl.
Ko mu bodo sneli prevezo, bo sam videl, če lahko vidi.
Počival je, dokler na rami ni začutil roke. Bila je njegova mama. Objela sta se in Klemen jo je z obupnim
glasom spraševal, če bo res slep. Jemali so mu kri, se
pogovarjali o njem, merili temperaturo, a on je vse
to spremljal, kot da se ga ne tiče. Prišel je dan, ko so
mu sneli prevezo, bil je že nestrpen in je vprašal, kdaj
bodo končali. Doktor mu je povedal, da so že končali.
Ko se je teh besed zavedal, je vedel, da bo za vedno
slep. Vstal se je in šel tja, kjer je mislil, da so vrata, kjer
bi bila rešitev. Nekaj se mu je boleče zarezalo v piščal
in padel je čez ropotajoč predmet. Zgrudil se je in ves
hlipajoč obležal na tleh.
Zgodba se me je dotaknila in zdaj bom bolj pazljiva pri uporabi petard.
Vita Munda, 5. b

Tema ni en črn plašč
Zaradi petard se je že mnogo ljudi ponesrečilo,
tudi Klemnu nesreča ni prizanesla. Nekega dne se je

Tinkara Štruc, 8. b
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STRAN V TUJEM JEZIKU
Mein Lebenslauf
Ich heiße Katarina Munda. Ich bin am sechsten
September zweitausendvier in Maribor geboren. Ich
bin fünfzehn Jahre alt. Ich komme aus Slowenien und
wohne in Voličina mit meinen Eltern und meiner
Schwester Vita. Hier besuche ich die Grundschule OŠ
Voličina.
Im Jahr zweitausendsieben habe ich den Kindergarten besucht. Als ich vier Jahre alt war, bin ich
umgezogen. In zweitausendsieben habe ich auch mein
erstes Fahrrad bekommen. Mit fünf Jahren konnte ich
schon Fahrrad fahren.
Am ersten September zweitausendelf war mein
erster Schultag. An meinem ersten Schultag war ich
aufgeregt. Ich hatte keine Angst. Ich wollte in die Schule gehen. Meine erste Lehrerin war klein und sympathisch. Ihr Name war Regina Dobaja. Ich musste
malen und mit anderen Kindern spielen. Ich musste
schreiben. Ich durfte sprechen und laut sein. Wir haben auch eine Torte gegessen und ein gelbes Tuch um
den Hals bekommen. Die Lehrerinnen haben ein Puppenspiel vorbereitet. An diesen Tag werde ich mich
immer erinnern.
Mit dreizehn Jahren habe ich meine beste Freundin kennengelernt. Ich habe mit ihr sehr viel gespielt.
Zwei Jahre später bin ich mit meiner Familie ans Meer
nach Kroatien gefahren. In zweitausendneunzehn
war ich mit meinen Freundinnen in England. Es hat
sehr Spaß gemacht. Im Jahr zweitausendfünfzehn bin
ich mit meiner Familie nach Österreich gefahren. Wir
haben gewandert.
In der Zukunft werde ich die Schule Tretja gimnazija in Maribor besuchen. Hier werde ich viele neue
Sachen lernen. Auf dem Gymnasium werde ich sehr
viele Leute kennenlernen. Nach der Schule möchte ich
Lehrerin werden. Ich werde in einer Grundschule arbeiten. Ich werde zwei Kinder haben. Im Jahr zweitausenddreißig möchte ich nach Frankreich fahren. Ich
werde in Voličina wohnen. Ich werde meine Eltern oft
besuchen. In der Zukunft möchte ich glücklich sein.
Katarina Munda, 9. a

Freizeitaktivitäten
Ich heiße Gaja und bin vierzehn Jahre alt. Ich bin
in 2005 geboren und mein Geburtstag ist am zwanzigsten Dezember. Ich lebe in Zgornja Voličina und besuche die Grundschule Voličina. Ich spiele Volleyball
und trainiere Hip-Hop.
In der Schule spiele ich Volleyball und zweimal
pro Woche haben wir Sport auf dem Stundenplan.
Manchmal haben wir auch eine Gesundheit Minute.
Ich trainiere Hip-Hop in Lenart und wir trainieren montags und mittwochs eine Stunde lang. Zum
Tanzen brauche ich Sportschuhe und Sportbeklei-
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dung. Weil wir zur Zeit den Park oder den Spielplatz
nicht besuchen dürfen, sind meine Familie und ich zu
Hause sehr aktiv. Wir spielen Volleyball und gehen
spazieren.
Wir können unsere Ferien zu jeder Jahreszeit
anders verbringen. Wir können unseren Urlaub bei
unserer Großmutter verbringen, an den Pools gehen
oder andere Länder besuchen. Im Frühling können
wir in die Berge gehen und im Sommer besuchen wir
gerne das Meer. Im Winter können wir Skifahren gehen.
Im Sport können wir uns auch verletzen oder
krank werden. Wir können uns ein Bein oder einen
Arm brechen, deswegen müssen wir also immer gut
aufpassen.
Sport ist wichtig für unsere Gesundheit und unser
Wohlbefinden.
Gaja Homec, 8. b

Meine Schule
Ich bin Alex. Ich bin am ersten März im Jahr
2007 geboren. Ich wohne in Voličina. Ich besuche die
Grundschule Voličina. Ich gehe in die siebente Klasse.
Ich habe eine große Familie.
Die Grundschule Voličina ist in Spodnja Voličina
80a. Ungefähr 230 Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule. Der Unterricht ist von Montag bis
Freitag, von 7.40 bis 14.50. Samstags und sonntags
sind frei.
Die Schule hat eine Bibliothek. Wir lesen hier. In
der Turnhalle turnen wir. Wir haben der Computerraum, wo wir Informatik haben. Wir haben viele
Klassenzimmer und wir lernen dort.
Der Unterricht beginnt um 7.40 und endet um
12.50. Dann haben wir die Mittagpause für Mittagessen und sie ist 25 Minuten lang. Die kleine Pause
dauert 5 Minuten und die Pause für Pausenbrot ist 20
Minuten lang.
Am Mittwoch habe ich zuerst Geschichte, dann
habe ich Geografie, danach habe ich Slowenisch. Ich
habe Deutsch zweimal in der Woche. Ich habe Musik
am Freitag in der siebenten Stunde.
Mein Lieblingsfach ist Geografie. Ich mag Mathe
nicht. Ich habe die Hausaufgaben hier. Geschichte finde ich lustig. Deutsch finde ich gut.
In meiner Schultasche habe ich einen Textmarker. Ich habe ein Heft. Ich habe eine Schere. Ich habe
ein Wörterbuch. Ich habe einen Block. Und ich finde
auch eine Banane.
Schule ist wichtig, weil sie uns viele neue Fähigkeiten bringt.
Alex Fekonja, 7. a

NAŠI NAJMLAJŠI
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Slovo od vrtca
Tudi v vrtcu se bliža zaključek vrtčevskega leta. V
skupini Sončki in Mavrice so otroci, ki bodo v jeseni začeli obiskovati šolo, postali »Minimaturanti« in
se poslavljajo od vrtca. Ostali pa se veselimo sončnih

poletnih dni, saj se bomo tako lahko še več potepali
v naravi, raziskovali njene skrivnosti, jo opazovali in
občudovali. Vsem pošiljamo pozdrave in želimo lepe
počitnice.

Otroci in vzgojiteljice iz vrtca Voličina in Selce
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9. a se poslavlja
Leta 2011 smo prvič prestopili prag šole. Spoznali smo se in si sestavili svojo drugo družino. Doživeli
smo veliko vzponov in padcev, a vedno smo si stali ob
strani. Skupaj smo odraščali in se smejali. Najbolj kar
si bomo zapomnili pa je epidemija koronavirusa, za-

radi česar smo zadnje mesece pouka in zadnje šolske
dni bili deležni posebnega načina šolanja in življenja.
Prikrajšani smo bili za valeto in da bi se poslovili na
svoj način od šole in učiteljev, vendar bomo vseeno
vse ohranili v lepem spominu.

Učenci 9. a
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LEŠNIK & ZEMLJIČ d.o.o.
Turistična agencija LEZE
Mariborska cesta 16
2235 Sv. Trojica

Več znanja z vadnicami

znam za več

lesnik-zemljic@leze.si
www.leze.si
tel.: 02 720 55 48
GSM: 030 300 138

Živinoreja, poljedelstvo Lenart d.o.o.
Šetarova 21, 2230 Lenart

Več znanja z
interaktivnimi
vadnicami.

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart
Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

www.znamzavec.si | 080 19 22

DN191178-Oglas Šolarček-ZZV.indd 1

e-mail: info@bernjak.si
Splet: www.bernjak.si

24/10/2019 12:19

GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO
DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart
tel.: 041 650 488, 031 650 488

www.plinarna-maribor.si

Stevan Babič
d.o.o.

MESO IN MESNI IZDELKI
Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

SLIKOPLESKARSTVO IN SPLOŠNA GRADBENA DELA

KLJUČAVNIČARSTVO

Branko Goričan s. p.
Placar 11 b
2253 Destrnik

Janko LORBER s.p.
Spodnja Voličina 80, 2232 Voličina
tel.: 041 55 88 53
e-pošta: lorber.janko@gmail.com

Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7
2230 Lenart

servis@mursec.eu
www.servis-mursec.si
Tel.: 041 687 765
Tel.: 041 547 189
Faks: 02 729 26 67

kmetija KOCBEK
Zg. Voličina 28
2232 Voličina
041 856KOCBEK
814
KMETIJA

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814

www.letra.si

tel.: 02 761 00 34
GSM: 041 688 317
branko.gorican@siol.net

www.mizarstvo-rajsp.si

Galerija

trgovine

Agro zavarovalna agencija d.o.o.
Titova cesta 63, 2000 Maribor
tel.: 031 393 668, e-pošta: info@aza.si

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

Aljaž Fras, 5. a

Neja Ditner, 5. b

Melisa Lipnik Spahić, 8. a

Maja Balaj, 5. a

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, prepisovanje 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.

