Glasilo OŠ Voličina, ISSN C505-0820
Šolsko leto 2020/21

Le kdo ne mara pustovanja, slovenskega
ljudskega običaja, ki preganja zimo in kliče pomlad?
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Letos malo drugače, pa vseeno veselo in nasmejano ter v pustnih kostumih. Celo leto smo čakali, da za
en dan postanemo klovni, kavboji, polži, Elze in še bi lahko naštevali. Pomembno je, da nas nihče ni prepoznal. Cel dan smo se zabavali, plesali, peli in rajali. Odpravili smo se tudi na pustno povorko in skupaj
pregnali zimo.
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Vsi otroci in učenci so se vrnili v vrtce in osnovne šole
Učenci I. VIO so se v torek, 26. 1. 2021, vrnili nazaj v šolo. Doma so bili od 26. 10. 2020, ko so se začele jesenske počitnice, ki jih je pristojna ministrica za
šolstvo, dr. Simona Kustec, podaljšala še za en teden.
Od 9. 11. 2020 do 25. 1. 2021 so se izobraževali na
daljavo.
Na vrnitev učencev I. VIO smo se v šoli zelo pripravili, saj smo učence 3. razreda začasno preselili iz
njihove matične, rumene učilnice, v učilnico ZGOGEO. Da bi zmanjšali število stikov med učenci, smo
garderobo za 1. razred začasno preselili v roza učilnico.
Še preden so se učenci vrnili nazaj v šolske klopi,
so bili v prostorih šole testirani vsi zaposleni, ki bi v
času pouka lahko prišli v stik z njimi. To pomeni, vsi
učitelji, ki so izvajali pouk, podaljšano bivanje in druge dejavnosti, ter vsi tehniški delavci šole. Testiranje je
bilo dan pred vrnitvijo učencev v šolo. Vsi zaposleni
smo bili na testiranju negativni. Prav tako so se istega
dne prvič testirale vzgojiteljice vrtca. Do pisanja tega
prispevka smo bili na OŠ Voličina zaposleni že 5-krat
testirani na SARS-CoV-19. Na vseh petih testiranjih
smo bili vsi zaposleni negativni.
Testiranj se ni potrebno udeležiti tistim zaposlenim, ki so bolezen covid-19 že preboleli.
Starši otroke pospremite do vhodnih vrat šole, kjer
jih prevzame zadolžena oseba za sprejem. Učenci nato
samostojno odidejo do svoje garderobe, kjer odložijo
oblačila, se preobujejo v copate in gredo k jutranjemu
varstvu ali počakajo na začetek pouka v svoji matični
učilnici.
V skupnih šolskih prostorih vsi učenci uporabljajo
zaščitne maske. Zaščitne maske pri svojem delu ves
čas uporabljajo tudi vzgojiteljice, učitelji in učiteljice
ter drugi zaposleni. Šola je bila za učence I. VIO z vštetimi počitnicami zaprta tri mesece, od 26. 10. 2020, ko
so se jesenske počitnice začele, do 26. 1. 2021, ko so se
učenci vrnili nazaj v šolo.
V času, ko je bila šola zaprta, je bil pri šoli odprt
vrtec za otroke tistih staršev, ki so zaposleni v zdravstvu oz. drugih nujnih službah in si niso mogli zagotoviti varstva svojih otrok, zato so jih pripeljali v
dežurni vrtec. Po sklepu župana Občine Lenart, mag.
Janeza Krambergerja, je bil vrtec Voličina dežurni
vrtec v času od 26. 10. 2020 do 25. 1. 2021. Zaradi
priporočil NIJZ smo ves čas v dežurnem vrtcu imeli
oblikovane tri skupine otrok, razen od 21. 12. 2020 do
31. 12. 2020, ko sta bili v vrtcu samo dve skupini. V
omenjenem obdobju treh mesecev je vrtec obiskovalo
najmanj 15 otrok in največ 32 otrok. Skupaj smo imeli
v tem obdobju v vrtec vpisanih 88 otrok.
Učenci I. VIO so se vrnitve nazaj v šolo zelo razveselili. Obisk učencev v prvem in drugem tednu,
po vrnitvi nazaj v šolo, je bil več kot 93 %. V tednu
pred zimskimi počitnicami so imeli učenci 3. razreda
zdravniški pregled, zato je bil obisk pri pouku neko-

liko nižji, in sicer 87 %. Prav tako je zelo dober obisk
tudi v vrtcu, saj je bil v zadnjih treh tednih skoraj 80
%.
V ponedeljek, 22. 2. 2021, so se v šolo vrnili vsi
učenci. Pouk se izvaja v matičnih učilnicah, kjer so
učenci pri pouku lahko brez mask. Na skupnih šolskih prostorih, v jedilnici, knjižnici, hodnikih, garderobah, stopniščih, sanitarijah je v skladu s priporočili
NIJZ in sprejetimi odloki nošenje mask za vse učence
obvezno. Ves čas dela v šoli je nošenje mask obvezno
tudi za vse zaposlene.
Da bi v šoli zmanjšali število stikov med učenci
iz različnih razredov, smo prilagodili čas kosila, tako
učenci I. VIO začnejo s kosilom ob 11:35. Posledično
se jim bo podaljšala peta šolska ura pouka do 12:45.
Učenci II. VIO imajo kosilo od 12:00 do 12:25. Njihova šesta ura se posledično začne ob 12:25 in traja do
13:10. Učenci III. VIO imajo kosilo v običajnem času,
torej od 12:50 do 13:15.
Za reorganizacijo kosil smo se odločili, da bi
zmanjšali število otrok v jedilnici. Prav tako bodo čistilke mize sproti razkuževale. Zavedamo se, da lahko
reorganizacija uživanja kosil povzroči v nekaterih primerih, da bodo učenci, ki bi v običajnih in normalnih
razmerah, lahko odšli domov s prvim šolskim avtobusom, prvi avtobus zamudili in bodo morali počakati
na drugi odvoz. V primeru, da bi odvoz prvega šolskega avtobusa zamaknili za deset oz. petnajst minut,
bi to pomenilo, da so tudi vsi ostali odvozi šolskega
avtobusa zamaknjeni za enak čas.
Vse starše prijazno prosimo, da v vrtec in šolo pripeljete oz. pošljete le zdrave otroke. Na šoli si želimo,
da bi delo v vrtcu in pouk v šoli potekal ves čas do
konca šolskega leta le v prostorih šole in ne na daljavo.
Prijazno vas prosimo, da vaš otrok raje kakšen dan ali
dva ostane doma, ko se počuti slabo in tudi v primeru, ko se počutite slabo vi. Z odgovornim vedenjem
bomo zmanjševali možnost prenosa virusa v vrtcu in
šoli ter se posledično izognili izvajanju pouka na daljavo za posamezni razred.
Ob vrnitvi vseh učencev nazaj v šolo smo v ponedeljek, 22. 2. 2021, učence II. in III. VIO povprašali,
ali se vrnitve k pouku v šoli veselijo. Obkrožili so lahko enega od štirih odgovorov:
a) se zelo veselim,
b) se veselim,
c) se ne veselim,
č) bolj vesel bi bil, če bi pouk potekal še naprej na
daljavo.
Iz naslednjih dveh tabel je razvidno, da se je kar 69
učencev II. VIO zelo veselilo ali veselilo vrnitve k pouku v prostorih šole, le eden se ni veselil oz. bi se dva
še naprej raje izobraževala na daljavo. V III. VIO pa se
je vrnitve k pouku nazaj v šolo veselilo 29 učencev, 11
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se pouka v šoli ne veseli, 37 pa je takih, da bi se raje
izobraževalo na daljavo.
Tabela I: Odgovori učencev II. VIO
Razred

a

b

c

č

4. a

9

14

0

0

5. a

14

9

0

1

6. a

3

9

0

0

6. b

4

7

1

1

Skupaj

30

39

1

2

Tabela II: Odgovori učencev III. VIO
Razred

a

b

c

č

7. a

0

8

3

3

7. b

0

4

1

9

8. a

1

7

1

13

9. a

0

5

3

6

9. b

0

4

3

6

Skupaj

1

28

11

37

Skupaj se je od vseh vprašanih učencev II. in III.
VIO ponovnega izvajanja pouka v šoli zelo razveselilo
20,8 % učencev, razveselilo 44,9 %. Vrnitve v šolo se
ni veselilo 8,1 % učencev, 26,2 % pa bi se še naprej raje
imelo pouk na daljavo.
Vse učence smo tudi prosili, da pojasnijo, zakaj so
izbrali enega izmed ponujenih odgovorov. V nadaljevanju so navedena pojasnila učencev, ki so obkrožili,
da se vrnitve k pouku v šoli ne veselijo.
Navadila sem se dela na daljavo, zato se ne veselim. Ker si nisem preveč želel. Nisem tako vesel, da
gremo v šolo, ampak je bolje kot na daljavo. Lažje je
bilo delati doma in nismo rabili imeti mask. Ne veselim se. Ko je bila šola na daljavo, sem spal do 8:00.
Ker mi je bilo malo boljše na daljavo. V šoli sem dosti
bolj omejen. Ker sem pri pouku na daljavo imel svoj
ritem čez cel dan. Bilo je manj stresa na daljavo. Pouk
na daljavo mi je bil malo bolj všeč. Ker je doma lepše
delati.
Prav tako so v nadaljevanju objavljeni odgovori,
zakaj bi bili bolj veseli, če bi se pouk še naprej izvajal
na daljavo.
Ker mi je doma bolj všeč kot v šoli. Ker sem se
šolala na daljavo že navadila. Ker smo si v času pouka na daljavo sami razporedili čas za delo in si za kakšno nalogo vzeli več časa. Doma prej končam in sem
prost. Ker se mi ne da tako hitro zbuditi. Sem pa vas
pogrešala. Raje bi se šolal na daljavo, ker lahko dlje
spim in prej končam s poukom. Ker mi je bilo lažje,
kosilo in malico sem lahko imela pogosto in jedla sem
lahko, kar sem si naročila in kaj sem si skuhala. Lahko
sem si razdelil delo. Si pomagal ... Ker bom imel zdaj
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v šoli veliko ocenjevanj in mi je bil pouk na daljavo
všeč. Doma lahko spiš dlje. Po 4 mesecih smo se navadili delati na daljavo. Imela sem več časa za delo in
lahko sem si sama razporedila delo. Lažje je in boljše.
Saj lahko malo bolj dolgo delamo. Ker lahko doma
dlje spim. Bolj mi odgovarja doma. Več se naučim.
Ker lahko dlje spim, doma mi je lepše. Ker je doma
boljše. Bolj všeč mi je pouk na daljavo, imel sem več
prostega časa. Imel sem več časa, bilo mi je bolj všeč.
Boljše mi je doma kot v šoli. Zabavnejši in lažji način
učenja. Bilo mi je lažje. Doma si lažje prilagodim razporeditev časa. Ker sem lahko dalj časa spal in z delom prej končal. Lažje učenje, lažje delo, manj stresa,
izbereš si lahko, kdaj snov predelaš. Lažje razporedim
čas za delo in imam več časa za proste aktivnosti. Ker
imam več prostega časa. Ker mi je iskreno boljše. Ker
mi je šola na daljavo boljša. Ker bomo zdaj vse vprašani. Sem se navadila na takšen način. Ker mi je bilo
boljše. Pouk je bil bolj sproščen, prilagojen. Ker mi je
bil boljši pouk na daljavo. Šola na daljavo mi je boljša.
Ker smo lahko bolj dolgo spali. Ker je bolj sproščeno.
Dlje smo lahko spali. Ker je pouk bil bolj sproščen,
dlje smo lahko spali, snov smo lahko mirno predelali.
Ker mi je bilo doma lažje, saj sem si lahko vse razvrstila čez cel dan.
Ravnatelj

France Prešeren v očeh
drugošolcev
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meščali branje. Nezavedno sta starša oz. predvsem
oče uporabljala te zgodbe za neki vzgojni namen. Oče
je bil pač tak, da mu je šlo zelo slabo z napotki, vzgojnimi prijemi, temveč je sporočilo običajno podal v
obliki zgodbe. Že takrat sem začel razumevati to moč
zgodbe, za katero zdaj vem, da je bistvena. Ves svet si
razlagamo s pomočjo zgodb. Zgodbe imamo raje kot
pridige.« Besede in zgodbe imajo moč, da ostanejo z
nami.
Mateja Karneža

Kulturno obarvana tedna v 1. a

»Smeh nalezljivo okuži velika in mala usta in tam
- en, dva, tri - vse resne bacile pohrusta.« (B. Štampe
Žmavc) In prešerni nasmehi na obrazih drugošolcev
so dokaz, da v tisti pravi šoli spet uživamo in se imamo lepo. In ker 8. februarja praznujemo slovenski
kulturni praznik, smo v teh dneh spoznavali našega
pesnika Franceta Prešerna. In kakšen je v naših očeh?
Žal vas v našo učilnico ne moremo povabiti, lahko pa
z vami delimo fotografije. Upamo, da ste v prazničnem dnevu prebrali kakšno stran knjige, prisluhnili
svoji najljubši glasbi, naslikali sliko ali ste si na spletu
ogledali kakšno zanimivo predstavo.
Simona Čuček

Feri Lainšček – prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo
8. februarja se Slovenci spominjamo osrednjega
slovenskega pesnika, Franceta Prešerna, ki je s svojo
poezijo posegel v sam vrh evropske književnosti in
pokazal pot marsikateremu umetniku, zagotovo tudi
Feriju Lainščku.
Letošnji prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, Feri Lainšček, vsestranski mojster besede,
pesnik in pisatelj, je v pogovoru s Ksenijo Tratnik za
TV Slovenije dejal: »Zmeraj je pot, zmeraj je upanje,
zato je treba kljubovati brezupu. Tako rekoč do osnovne šole sem bil odrezan od knjig, a imel sem to srečo,
da so bili okoli mene pripovedovalci, ki so mi nado-

V mesecu februarju sta bila v 1. a-razredu dva
tedna pouka obarvana predvsem kulturno. Učenci
so prisluhnili pravljici Rdeča kapica ter si pri likovni
umetnosti izdelali lutke in sceno, s katerimi so v skupinah pripravljali svoje lutkovne nastope. Spomnili
smo se našega velikega pesnika, Franceta Prešerna.
Učenci so že veliko vedeli o njem. Prisluhnili smo hi-
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mni ter se ob poslušanju primerno vedli, kar so učenci
odlično izvedli. Spremenili so se tudi v likovne umetnike ter z ogljem narisali pesnikov portret, kot so si
ga predstavljali.
Nataša Herga Kosi

Tekmovanje iz Ekokviza
Konec januarja je potekalo tekmovanje, ki ga že
več let organizira Ekošola, in sicer tekmovanje Ekokviz. S projektom Ekokviz za osnovne šole se učencem
predstavi drugačen pogled na spreminjanje okolja in
spodbudi učence k zanimanju za okolje in k sodelovanju pri reševanju okoljskih problemov. Tema v 6.
razredu za to šolsko leto je bila Hrana, v 7. razredu pa
Ogljični odtis/Krožno gospodarstvo.
Zala Družovič, Timotej Kocbek iz 6. razreda ter
Laura Vugrinec, Alen Sužnik in Maks Šešerko iz 7. razreda so se uvrstili na državno tekmovanje. Čestitke!
Janja Horvat

Brajnobrajn

Brajnobrajn je program, ki spodbuja enakomeren
razvoj leve in desne polovice možganov.
Temelji na računanju s pomočjo abaka in vizualizacije. Brajnobrajn zajema 10 stopenj, v katere so
vključeni treningi in dodatna domača vaja.
9. januarja 2021 je potekalo 6. mednarodno tekmovanje Brajnobrajnfest, katerega se je udeležilo več
kot 30.000 otrok iz 45 držav sveta. Letos zaradi okoliščin tekmovanj ni potekalo v Dubaju, ampak na spletu. Hitrostnega računanja sem se udeležil tudi sam in
osvojil srebrno medaljo.
Lan Pintar, 4. a
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Najljubše knjige drugošolcev
Učenci 2. razreda so zelo pridni bralci. Ker pridno
vadijo in v branju hitro napredujejo, že sami prebirajo
in berejo knjige. In katere so njihove najljubše?
Moja najljubša knjiga je pravljica Rdeča kapica.
Všeč mi je zato, ker v njej nastopajo dobre in hudobne
književne osebe. Hudobne v pravljici vedno izgubijo,
dobre osebe pa zmagajo. Pravljica se srečno konča.
(Klara B.)
Moja najljubša knjiga je Palčica. Palčica je bila velika za pol prsta. Pravljica mi je všeč, ker je bila Palčica
dobrega srca. (Lana)
Moja najljubša knjiga je Dinozavri v kraljestvu orjaških kuščarjev. Knjiga mi je všeč, ker me je naučila,
kako veliki so bili nekoč dinozavri. V knjigi sem tudi
spoznal delo arheologov. Izvedel sem tudi veliko novega o kosteh dinozavrov. (Nejc)
Moja najljubša knjiga je Pinka Polonka, ker govori
o pikapolonici Pinki Polonki, ki je postala pridna. S
tem je osrečila svojo mamo. (Klara K.)
Moja najljubša knjiga je Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom. Všeč mi je zato, ker je smešna in
zanimiva. (Matevž)
Rada berem knjigo Basni in zgodbe o živalih.
Knjiga mi je všeč, ker ima več zgodb in ker je zabavna
in zanimiva. (Ajda)
Naša najljubša knjiga je Tri mucke. Všeč nam
je zato, ker je poučna. Rade jo gledamo in beremo.
(Sara, Eva P., Žana)
Moja najljubša knjiga je Trije prašički. Všeč mi je,
ker si je zadnji prašiček zgradil pravo hišo. (Liam)
Moja najljubša knjiga je Pozor, huda babica. Je
zelo smešna in zanimiva. (Dorina)
Moja najljubša knjiga je Zmeda na kmetiji. Nekega dne se je zgodila prava zmeda na kmetiji, saj so
kmetu Janezu iz ograde pobegnile ovce, krave in pujsi. Na koncu knjige je kmetu Janezu pomagal njegov
kuža. (Anja)
Moja najljubša knjiga je Špicpakeljc. Všeč mi je,
ker je zanimiva. Možic v knjigi ima smešno ime. Velikokrat sem jo že prebrala. Ima srečen konec. Ob branju te pravljice zelo uživam. (Eva S.)
Moja najljubša knjiga je Enciklopedija o živalih.
Všeč mi je, ker so v njej ilustracije, fotografije in zapisi
o vseh mogočih živalih. S pomočjo te knjige sem se že
veliko naučil. (Vito)
Učenci 2. a

Napeta zgodba v Skrivnih sedem
Prebral sem knjigo pisateljice Enid Blyton z naslovom Skrivnih sedem. Knjigo je ilustriral Tony Ross,
prevedla pa Dora Debeljak. Izdala jo je Založba Karantanija leta 2018.
Glavne književne osebe so Peter, Jana, Skakač,

je z očetom, za katerega kasneje izve,
da sploh ni njegov
pravi oče. Tomi je
bil deček, ki je imel
popolno življenje,
imel je ljubečo družino, odlične ocene
in tudi priljubljenosti mu ni manjkalo.
Zaljubi se v Barbaro, s katero kasneje
postaneta tudi par.
Knjiga govori o
težavah in problemih najstnikov, ki

jih povezuje neka skupna usoda.
Knjiga nam sporoča, da se moramo sprejeti takšne
kot smo in da je pomembno samozaupanje. Zavedati
se moramo, da nikoli nismo sami in da imamo ob sebi
ljudi, ki nam pomagajo. Je pa res, da nas tudi življenje
samo postavlja pred različne odločitve in izzive.
Najzanimivejši del v knjigi je bil, ko je Ažbe izvedel, da Miha ni njegov biološki oče. Vseeno se je
odločil, da je zanj on pravi oče, ki ga ni pustil na cedilu, tudi ko mu je umrla mama. Zato se je odločil,
da se mu bo zahvalil z darilom iz novega trgovskega
centra.
Konec knjige predstavlja srečanje glavnih junakov
v dvigalu. Dvigalo se ustavi, drug drugega spoznajo in
ugotovijo, kako jih je usoda povezala med seboj.
Knjiga mi je bila všeč, saj pripoveduje o problemih, s katerimi se srečujemo najstniki v vsakdanjem
življenju. Priporočam jo tudi ostalim, da jo preberete.
Neja Lašič, 9. b

Neja Ornik, 7. b

Polona, Nik, Jaka,
Barbara, Gregor.
Stranske pa Petrova in Janina mama
ter oče, naglušen
oskrbnik stare hiše
Dan, Suzi (Jakova
sestrica), gospodična Eli (varuška Jakove sestrice Suzi),
Nenad in Mario
(tihotapca), poštar,
gospod J. Holikof,
Mistral, Janez Habijan ...
Peter je mlad
fant, ki je skupaj s svojo sestro dvojčico Jano ustanovil
društvo Skrivnih sedem, bil je ukazovalen ter radoveden. Je dober po srcu, čeprav je rad vodja.
Najzanimivejši del književnega besedila je bil, ko
so se Peter in ostali fantje preoblekli v snežake in se
postavili na polje k ostalim pravim snežakom. Tam so
dolgo čakali, nato pa sta Peter in Jaka odšla v hišo, kjer
sta pogledala v vse sobe, vendar jetnika nista našla.
Nato sta zaslišala zvok, ki je prihajal izza vrat v kleti,
v najtemnejšem kotu hiše. Ko sta jih odprla, ste ugotovila, da so odklenjena. Takrat pa sta prišla tihotapca
in ju našla ter najprej zaprla v omaro, ko sta čez 1 uro
opravila svoje delo, pa sta ju zaprla v klet, ki sta jo tokrat zaklenila. Fanta sta ugotovila, da je jetnik konj,
ki sta ga hotela prebarvati, nato pa sta prišla Nik in
Gregor ter vse rešila.
Na koncu zgodbe izvemo, da prideta policaja, katerima otroci povedo svojo zgodbo ter policija nato
ujame tatove. Lastnik konja pa društvu Skrivnih sedem pošlje sedem vstopnic za cirkus in pantomimo.
Menim, da je knjiga primerna za vse starosti in ni
ne predolga in ne prekratka, prav tako je zelo zanimiva, saj bralca posrka v domišljijski svet. Priporočal bi
jo vsem, ki imajo radi napete zgodbe.
Alen Sužnik, 7. b
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https://bit.ly/3kvhXW5

Zanimiva Usoda.si
Prebrala sem knjigo z naslovom Usoda.si, ki jo je
napisala Mojca Rudolf. Knjigo je izdala založba Genija leta 2007.
Glavne književne osebe, ki jih zasledimo v knjigi,
so Brina, Buba, Ažbe, Tomi, stranske pa Leon, Pika,
Tina, Urška, Jernej, oče Miha.
Brina je bila zanimivo in poznano dekle, saj je
igrala v mladinskem filmu. Ni imela veliko prijateljev,
ker so vsi zavidali njeni slavi. Buba je dobila ime po
svojem znamenju na licu, ki je bilo v obliki metulja.
Bila je močnejše postave in zaradi vsega se je počutila
ničvredno. Ažbe je bil občutljiv, prijateljski in prijeten
fant. Mama mu je umrla, ko je bil star sedem let. Živel

Maruša Vrčko, 7. a

https://bit.ly/3bQnX7M

... PREBRALI

stran 7

LITERARNE STRANI

Zoja Mlinarič, 5. a

Larisa Čeh, 5. a

Žan Arnuš, 6. b

Vožnja z vlakom
Avgusta smo se z babico in dedkom odpravili na
železniško postajo. Bilo je zgodaj zjutraj, in sicer ob
šesti uri, ko smo prispeli tja.
Stali smo na peronu, ko se je pripeljal vlak. Vstopili smo in si poiskali sedeže. Jaz sem sedel zraven
dedka, moja sestrica pa zraven babice. Peljali smo se
v Koper. Na poti tja se je vlak večkrat ustavil, saj je
moral pobrati še druge potnike. Da smo prišli v Koper, smo potrebovali dobre tri ure. Med vožnjo smo
se igrali različne igre in jedli sendviče. Ko smo prišli
na željeno mesto, smo najprej poiskali naš hotel in se
odpravili na plažo. Na morju smo bili dva dni. Ko sta
ta dva dneva minila, smo se odpravili nazaj na železniško postajo. Vlak je odpeljal ob osmi uri zvečer.
Med potjo domov smo spali in igrali karte. Domov
smo se vozili kar pet ur. Tako smo ponoči prispeli na
mariborsko železniško postajo.
Imel sem se lepo, saj sem se prvič peljal z vlakom.
Aljaž Fras, 6. a

Presenečenje v živalskem vrtu
Bilo je sobotno jutro, ko me je mama prišla po tihem zbudit. Sonce je sijalo v sobo, mama pa je sedela
ob robu moje postelje.
Božala me je in šepetala: »Dobro jutro, zaspanček.« Na rahlo sem odprl oči in k sebi stisnil medvedka ter hotel še malo zadremati. Mama mi je po tihem
povedala, da bomo danes obiskali živalski vrt. Od
veselja mi je spanec minil. Skočil sem pokonci in odhitel k mizi, da smo pozajtrkovali. Polni pričakovanj
smo se oblekli in odpeljali proti Zagrebu. Med potjo
smo se ustavili, popili vodo in pretegnili naše noge.
No, končno smo prispeli. Že pri vhodu sem videl, da
je to živalski vrt, kjer bo ogled trajal v neskončnost,
in res je bilo tako. Videli smo veliko živali; šimpanza,
risa, leva, volka, antilopo, pando in še mnoge druge.
Ko smo prispeli do kletke leoparda, smo po tihem
pristopili, saj je imela mladička. Bil je tako lep, da bi
ga kar vzel zraven. Dolgo smo ga opazovali, ko sta se
k meni sklonila oče in mama ter me stisnila k sebi.
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Lucija Sivec, 5. a

Neža Kuhar, 6. b

Zala Družovič, 6. a

Mama me je vprašala, če bi tudi jaz imel mladička, z
velikim nasmehom na obrazu sem prikimal. Povedala
sta mi, da pač to ni mogoče. Rekla sta mi, da pa mi
bosta povedala eno skrivnost, ki me pa bo morda tudi
razveselila. Bil sem zelo radoveden. Oče je pokazal na
mamin trebuh in mi dejal, da bom dobil bratca. Bil
sem tako vesel, da sem začel vriskati sredi živalskega
vrta v Zagrebu. Takrat niso bile več pomembne živali,
temveč so iz mene vrela vprašanja, kdaj bo prišel bratec. Kako mu bo ime, kje bo spal, kaj bo jedel ... Sploh
ne vem, kako sem se znašel v avtu, nato sem od veselja
kar zaspal.
Ko smo prispeli domov, sem se prebudil in čakal
na vsak odgovor, ki mi ga je povedala mama o novem
družinskem članu. Dnevi so minevali in končno je
prišel dan, ko je na svet v bolnišnici prijokal moj bratec. Ime Filip sem mu lahko izbral jaz. Bil sem ponosen, saj sem kot velik brat lahko držal v rokah majhno
štručko, ki je bila malo težja od štruce kruha.
Rad imam svojega bratca, saj se lahko z njim podam novim dogodivščinam naproti. Tako bova lahko
ušpičila kakšno, ne da bi za to izvedela starša.
Anže Majer, 6. b

Učenci 2. a

ZANIMALO NAS JE

26. februar 2021

Čistilna naprava Voličina
Za varovanje okolja, čisto vodo in za zdravje ljudi
so velikega pomena čistilne naprave, ki čistijo odpadne vode iz kanalizacije.
Ureditev nove čistilne naprave je nujna za nadaljnji
razvoj naselja Voličina. Obstoječa čistilna naprava je
bila zgrajena leta 2002, v velikosti 1000 populacijskih
enot. Populacijska enota je enota za obremenjevanje
vode z organskimi biološko razgradljivimi snovmi, ki
ustreza onesnaženju, ki ga na dan povzroči en prebivalec.
Zaradi dotrajanosti, zastarelosti tehnike in preobremenjenosti naprava ni več čistila odpadnih komunalnih vod.
Potrebno je bilo zgraditi sodobno in zmogljivejšo čistilno napravo. Zvišanje kapacitet (zmogljivosti)
naprave je potrebno tudi zaradi predvidenih novogradenj v naselju Voličina, predvsem pa zaradi odpadne
vode, ki se steka iz pralnice Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, DBE Voličina. Nova čistilna naprava
ustreza vsem ekološkim in tehničnim standardom. V
napravo je vgrajena sodobna tehnološka oprema, sistem čiščenja odpadne vode temelji na sistemu pritrjene biomase. Prednost tega sistema je, da odpadno
vodo učinkovito prečisti, je cenejši, upravljanje naprave je enostavnejše.
Čistilna naprava je na kanalizacijskem sistemu zadnji objekt, v katerem odpadno vodo prečistimo, preden se vrne v okolje.

Novo čistilno napravo je projektiralo podjetje AGJ
arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami
d.o.o. iz Lenarta, za gradnjo je bilo izbrano podjetje
CID čistilne naprave d.o.o. iz Kopra. Zgrajen je bil
tudi nov primarni cevovod, ki poteka od hiše Lorenčičevih do nove čistilne naprave. Stroški nove naprave
so znašali približno 300.000 EUR in jih je poravnala
Občina Lenart iz proračuna. Sedaj so na novo čistilno
napravo priključene vse hiše, objekti in obrtne delavnice v centru Voličine ter celotno novo naselje. Sicer
pa je nova naprava namenjena za 1300 populacijskih
enot.
Čistilna naprava je bila končana lani novembra,
poskusno bo obratovala 6 mescev, v tem času jo upravlja podjetje CID d.o.o. Po preteku tega roka bodo
čistilno napravo upravljali delavci Režijskega obrata
Občine Lenart.
Čistilna naprava je za kraj in prebivalce Voličine
pomembna pridobitev, ki bo zagotavljala čistost vode
v Ruperškem potoku, kar bo pozitivno vplivalo tudi
na rastline in živali v in ob potoku ter na biotsko raznovrstnost. Nasploh pa je ureditev čistilne naprave
velikega pomena za varovanje in ohranitev naravnega okolja, za zdravje ljudi in boljšo kvaliteto življenja.
Kraju in ljudem bo nova čistilna naprava prinesla veliko dobrih stvari.
Darja Ornik
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RAZRED SE PREDSTAVI
Kdo smo učenci 6. a-razreda?
Veseli me rolanje. Ko bom odrasla, želim biti kozmetičarka.
Maja Balaj
Sem prijazen, vesel in priden. Sem tudi športnik.
Rad igram nogomet, kolesarim in smučam. Zelo rad
imam živali. Sem delaven, ker rad pomagam doma pri
delu na kmetiji. Letos sem se povzpel na vrh Završkega stolpa in premagal strah pred višino.
Jan Čuček
Rada imam živali. Veseli me jahanje. Rada se družim s prijatelji. Včasih me je bilo strah višine, npr.
vzpon na stolp, toda danes se ne bojim več tako.
Maja Daks
Rada se družim s prijatelji, rišem in obožujem zabave za rojstne dneve mojih prijateljev. Rada pojem
sama ali pa v duetu. Svoj strah, ki sem ga premagala
pri šestih letih, je bila vožnja s kolesom.
Zala Družovič
Rada imam živali, predvsem pse. Včasih sem se
psov zelo bala, toda sem premagala ta strah.
Nika Farazin
Rad igram na trobento, delam za šolo in poslušam
pesmi. Osrečuje me moja mami in da se lahko igram s
prijatelji. Moj strah pred višino sem premagal tako, da
sem se povzpel na na vrh završkega stolpa.
Filip Ferk
Rad pomagam drugim pri katerem koli delu in ko
nekaj delam, naredim tako, kot je treba. Najprej sem
se bal smučanja, zdaj pa smučam že zelo dobro. Rad
se družim s prijatelji in igram nogomet.
Aljaž Fras
Rada ustvarjam in prerisujem, barvam, zanimive
so mi barve. Na spletu najdem različne motive in jih
pobarvam po svoje.
Saška Gavez
Doma rad pomagam bratu pri različnih delih, npr.
sčistiti kuhinjo. Prav tako sem vesel, ko z bratom igrava družabne igre in telovadiva. Z veseljem obiščem
babico in dedka.
Samo Hercog
Rada plešem in sem na telefonu ter rada imam
mojo muco. Ne maram pa, če je kdo nesramen.
Nika Homec
Sem zelo družabna, igriva in hkrati zabavna oseba,
katero tudi zelo zanima likovna umetnost. Rada igram
monopoli in poskušam nove stvari. Moje mnenje je,
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če te je nečesa strah in da je mogoče strah premagati,
to poskusiš.
Lia Lucija Kmetič
Sem prijazen in rad plavam ter smučam. Niso mi
všeč domače naloge. Premagal sem strah pred zobozdravnikom.
Vid Horvat
Rad se družim s prijatelji in igram računalniške
igre ter nogomet. Veseli me delo z računalnikom in
vse, kar je z njim povezano. Zaradi domačih nalog
ne maram matematike. Prav tako ne maram, če me
mama kliče h kosilu, medtem ko igram računalniške
igre.
Alen Malek
Rad igram nogomet. Veseli me igranje na harmoniko. Ne maram šole na daljavo.
Luka Pučko
Po značaju sem zelo radoveden, pameten in navihan. Rad igram družabne igre, kot so karte, človek
ne jezi se, mlin, monopoli, rad igram tudi nogomet
in sestavljam legokocke. Osrečuje me, ko slikam, rišem, barvam. Ko sem bil mlajši, sem se bal višine. Oče
mi je rekel, naj vsaj malo splezam po lestvi in kmalu
sem stopil vedno višje in višje, postalo je zelo zabavno.
Tako sem ugotovil, da ni tako strašno, zato se zdaj ne
bojim več.
Mitja Zorec

Kdo smo učenci 6. b-razreda?
Imam črne lase. Mislim, da sem od sošolcev največji. Rad jem. V prostem času grem s psom Medom na
sprehod ali pa tekat v gozd. Pogrešam igranje nogometa na šolskem igrišču. Rad igram videoigre na PS4.
Želim si, da bi se kmalu videli v šoli.
Žan Arnuš
Sem pozitivna oseba. Rada se družim s prijatelji.
Vsak dan se gibljem na svežem zraku. Rada sestavljam legokocke.
Lana Brus
Rada plešem ter se ukvarjam z živalmi. Treniram
hip hop. Ko imamo nastop, me je strah, da se bom
zmotila, vendar ko stopim na oder, moj strah izgine.
Moj največji strah pa so pajki. Ne maram jih, četudi so
majhni. Doma pa imam hišnega ljubljenčka. Zajčka
Popija. Zelo ga imam rada. Dobila sem ga za rojstni
dan.
Neja Ditner
(nadaljevanje na zadnji strani)
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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

www.letra.si

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

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

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814

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

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

TINSTV
OS

O

Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7
2230 Lenart

G

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

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

PROSTOR ZA
VAŠ OGLAS

(nadaljevanje z 10. strani)
Sem prijazna in vesela. Rada se smejim, vozim s
kolesom in igram s svojimi mucami. Včasih me je bilo
strah kurentov, toda sem ta strah premagala in se jih
ne bojim več.
Urška Gomboc

muco. Rad igram računalniške igre ter včasih popravljam kakšne električne zadeve. Ko se učim doma,
vem čisto vse, v šoli pred učiteljico pa skoraj vse pozabim.
Nino Knezar

Rad se vozim s kolesom, upam, da bom postal kolesar, ki še ga svet ni videl. Raje kot Roglič bi bil Matt
Walker. Sem živahen in nagajiv. Včasih sem se skoraj
vsega bal, zdaj so že tisti strahovi mimo. Še danes pa
me je strah teme in višine, kjer ni ograje.
Vito Egghart

Sem prijazen, vztrajen in rad pomagam drugim.
Osrečuje me druženje s prijatelji. Všeč so mi vsi športi. Toda najbolj uživam v igranju nogometa, ki ga tudi
treniram. Ko sem bil star sedem let, sem v živalskem
vrtu premagal strah pred pajki.
Timotej Kocbek

Rada se družim s prijatelji in svojo družino. Osrečuje me, da imam prijatelje, ki jim lahko zaupam svoje
skrivnosti. Strah me je bilo, ko sem prvič vstopila v 5.
b-razred, ko pa sem ugotovila, da so me sprejeli takšno kot sem, je strah izginil.
Anamari Klobasa

Rada imam živali. Bojim se višine in pajkov, ampak premagala sem samo strah pred višino. Že od malega se bojim povzpeti na lestev, stolp ali splezati na
drevo. Lansko poletje smo se z družino odpravili na
Roglo. Ogledali smo si tudi stolp, kjer ponujajo hojo
med krošnjami. Sprva me je bilo zelo strah, nato pa
sem se počasi sprostila. Vzpenjali smo se vedno višje in višje. Prišli smo do tistega dela poti, kjer so bile
različne motorične igre za otroke. Ena od njih je bila
hoja po mreži. Še danes ne morem verjeti, da sem se
opogumila in hodila po mreži, ki je bila razpeta visoko v zraku.
Vita Munda

Sem prijazna, poslušna, včasih preveč zahtevna sama do sebe. Imam nekaj strahov, s katerimi se
še nisem soočila, kot na primer jahanje konja. Rada
plešem. Pri plesu se soočam s strahom pred tekmovanjem, ampak ta hitro izgine, ko začnem plesati. Moj
največji strah pa je bil kolesarski izpit, saj sem mislila,
da mi ga ne bo uspelo opraviti, a se je na koncu vse
dobro izšlo. Rada se tudi ukvarjam z živalmi in jim
pomagam, ko so bolne.
Neža Kuhar
Imam veliko hobijev, to so nogomet, košarka, kolesarjenje, rolkanje ... Treniram jiu-jitsu. Najbolj me
osrečuje igra z bratcem, imam ga zelo rad. Verjamem,
da bi s svojo dobrosrčnostjo in iskrenostjo pomagal
človeku ali živali v stiski. Zame velik izziv, s katerim
sem premagal lasten strah pred višino, je bilo reševanje sosedove muce s strehe. Ko sem jo rešil, sem se
počutil junaka in muco sem z veseljem odnesel nazaj
k sosedu.
Anže Majer
Sem zelo prijazen, pošten in zabaven. Rad pomagam drugim. Včasih tudi z drevesa rešim kakšno

Treniram odbojko. Rada sem na telefonu, ne rada
pa se učim. Izmed vseh živali imam najraje mačke.
Prav tako uživam, ko sem zunaj.
Leni Oberlajt
Sem prijazen in bolj umirjen. Rad se družim s prijatelji in vozim s kolesom ter pomagam mami. Najraje
jem biftek. Moj najljubši praznik je božič.
Nejc Ozmec
Vesel sem, ko se poleti z družino odpravimo na
kopanje. Na kopališču sem premagal strah pred višino, čeprav je malo trajalo, vendar sem se na koncu le
opogumil in skočil z višine v vodo. Bil sem ponosen
na sebe, da mi je to uspelo.
Jan Trinkaus

Prva številka Šolarčka je izšla decembra 1998. V šolskem letu izide 10 številk. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu, razen julija in avgusta, ko so
počitnice. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oz. šolo, vsi zaposleni in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, župan in
drugi predstavniki Občine Lenart, častni občani Občine Lenart, ZRSŠ OE Maribor in MIZŠ. Šolarčka je šola izdala tudi v času pomladnega zaprtja
šol marca in aprila 2020. V tem času, ko se je pouk izvajal na daljavo, je OŠ Voličina učencem v domačo uporabo posodila 17 prenosnih računalnikov.
To smo lahko storili predvsem zaradi uspešnosti šolskega sklada in izdajanja glasila Šolarček v zadnjih letih, zato se v imenu otrok, učencev, vzgojiteljic in učiteljev iskreno zahvaljujemo vsem staršem donatorjem in vsem sponzorjem, ki sodelujete v zelo uspešni in pomembni zgodbi izdajanja
šolskega glasila Šolarček. OŠ Voličina ima v začetku šolskega leta 2020/21 vpisanih 230 učencev v 12 oddelkih, od tega se 2 učenki izobražujeta na
domu. Organizirane imamo 4 skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 67 ur na teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 88 otrok, ki so
razporejeni v 5 skupin.
Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Julija Horvat, Alex Fekonja, Ana Kurnik, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih
strani: Silva Dokl (Vesna Denjo), računalniška postavitev: Dani Sajtl.
Zaposleni na OŠ Voličina upamo in si želimo, da bomo vsi skupaj v času, ki je pred nami, dosledno skrbeli, da ostanemo vsi zdravi. Prav tako se
bomo 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.

