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Igra, smeh in zabava so nujne 
sestavine življenja tudi v času 
epidemije

Letošnje vrtčevsko leto 2020/2021 je zaznamova-
no z omejitvami in ukrepi, ki nam jih narekuje vlada 
glede zajezitve širjenja koronavirusa covid-19. Največ 
pozornosti smo namenili vzgoji za zdravje in pre-
ventivno ravnali na vseh ravneh vrtca. Upoštevamo 
smernice in priporočila pristojnih inštitucij in ob tem 
skrbimo, da se otroci dobro počutijo. V vrtec priha-
jajo le zdravi otroci in osebje. Starši so seznanjeni, da 
je ob odprtju vrtca za vse otroke tveganje za prenos 
okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno 
skušajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko 
oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu. 

Strokovni delavci vrtca smo se trudili, da bi zau-
panim otrokom nudili številne izzivov polne igralne 
trenutke in varno ter spodbudno okolje. Žal je bil za-
radi epidemije vzgojni proces v vrtcu moten, saj je bil 
vrtec od 26. 10. 2020 do 25. 1. 2021 in od 1. 4. 2021 
do 9. 4. 2021 odprt le za nujno varstvo. Tudi po odpr-
tju vrtca smo se prilagajali navodilom NIJZ. Prostore 
vrtca redno prezračujemo, čistimo oz. dezinficiramo 
igrače, mize, stolčke, kljuke. Delujemo v mehurčku, 
tako da nimamo stikov z ostalimi skupinami, zato so 
odpadla vsa druženja, prireditve in obogatitveni pro-
grami. Vzgojiteljice nosimo maske, na kar so se otroci 
dobro navadili. Kljub vsemu se vzgojiteljice trudimo, 
da bi se otroci v vrtcu počutili sproščeno, varno in 
sprejeto. Starši kljub omejenim stikom izražajo zado-
voljstvo z delovanjem vzgojnega dela, otroci zelo radi 
prihajajo v vrtec. Starši se dosledno držijo navodil 
in jih dobro sprejemajo. Dejavnosti, ki so vezane na 
zbiranje in združevanje večjega števila oseb, smo bili 
prisiljeni odstraniti iz letošnjega letnega delovnega 
načrta. Ostale dejavnosti so se odvijale po skupinah v 
mehurčku. Kljub vsemu ocenjujem, da delo v prilago-
jenih razmerah poteka na otrokom prijazen in varen 
način.

V vrtcu smo se zabavali in imeli lepo ob različ-
nih vzgojnih dejavnostih, ki so bile vezane na gibalni, 
socialni, čustveni in spoznavni razvoj otrok, spozna-

vanju novih prijateljev, osebja, spoznavanju vrtca in 
njegove okolice, praznovanju rojstnih dni otrok, lut-
kovnih predstavah, tednu otroka, opazovanju spre-
memb v naravi v različnih letnih časih, v prazničnem 
decembru, ob kulturnemu prazniku, razigranem pu-
stu, spoznavanju svoje družine in zaključkih šolskega 
leta. To je le del zanimivih tem, ki so se prepletale sko-
zi vrtčevsko leto, seveda na otrokovi starosti primeren 
način.

Projekti, ki smo jih izvajali z namenom izboljša-
nja kakovosti dela z otroki, so bili vsebinsko vezani 
na razvojne cilje vrtca, ki so kot rdeča nit življenja in 
dela v vrtcu. 

Razvojno-raziskovalni projekt NA-MA POTI po-
teka že četrto leto, kot večleten projekt se bo zaključil 
leta 2022. V projektnem timu IVIZ-a sodelujemo vse 
strokovne delavke vrtca. V šolskem letu 2020/21 smo 
nadaljevali s 1. in 2. gradnikom naravoslovne in ma-
tematične pismenosti. Udeleževali smo se različnih 
usposabljanj, delovnih srečanj in mreženj VIZ, ki so 
potekala na daljavo. Strokovne delavke smo preizku-
šale primere dejavnosti in razvijale nove primere; po-
dajale povratne informacije oz. evalvirale didaktične 
pristope in strategije. V dejavnosti z otroki smo vklju-
čevale nekatere izmed gradnikov in podgradnikov, 
predvsem pa nas je zanimala hkratna vključenost oz. 
povezava med 1. in 2. gradnikom/podgradniki obeh 
pismenosti. V okviru projekta se preizkušamo kot 
raziskovalci lastne prakse, vključujemo izsledke znan-
stvenih raziskav in se povezujemo v učečih se skupno-
stih na delovnem področju v odnosu do naravoslovja 
in matematike. Opravili smo začetno analizo stanja, 
sestavili plan dela in nato merili napredek odnosa do 
naravoslovja in matematike ter razvoja kompetenc 
otrok. Odziv otrok na naravoslovne in matematične 
dejavnosti je pozitiven, radi aktivno sodelujejo, če je 
aktivnost dobro pripravljena. Zavedamo se pomena, 
da pri dejavnostih postavljamo prava vprašanja in na-
loge, ki otrokom omogočajo razvoj lastne poti, hkrati 
pa moramo dovolj poznati področje, da lahko preso-
jamo in reagiramo na zanimive otrokove zamisli. 

Novo zastavljen projekt tega leta je projekt ELaDi-
Na, ki temelji na raziskovanju in spodbujanju jezikov-
nih zmožnosti otrok z aktivnostmi v naravi. Projekt 

Maša Simonič, 3,5 leta (Gosenica)Ana Klemenšak, 4 leta (Vzgojiteljica)
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poteka do avgusta 2023, nosilec projekta pa je CŠOD. 
Pri projektu sodelujejo strokovnjaki iz Švedske, Slo-
venije in Nemčije. Rezultat intenzivne izmenjave iz-
kušenj in znanja je premišljen in preverjen projektni 
model, ki bo stimuliral in obogatil pedagoški proces. 
Udeleženci projekta bodo prispevali h globljemu ra-
zumevanju pomena otrokovih izkušenj v naravi za 
spodbujanje zgodnjega razvoja sporazumevalne zmo-
žnosti. V projekt sta vključeni dve strokovni delavki 
našega vrtca. 

V programu Varno s soncem sodelujemo že vr-
sto let. S sistematičnim pristopom otroci pridobijo 
osnovna znanja o soncu (koristne in škodljive učin-
ke na zdravje), koži in samozaščitnem ravnanju. Ra-
znolike aktivnosti in dejavnosti izvajamo otrokovi 
starosti primerno. Upoštevamo čas, ko je gibanje na 
prostem varno in primerno. Prav tako upoštevamo 
pravilo sence; kadar je naša senca krajša od telesa, po-
iščimo/naredimo senco (senca drevesa, umik v zaprte 
prostore ali umetno zasenčen prostor). Otroke in star-
še spodbujamo k uporabi naravne zaščite (primerna 
oblačila, klobuk ali čepica s ščitnikom v legionarskem 
stilu, kakovostna sončna očala). V želji, da otroci za-
užijejo dovolj tekočine (voda, nesladkan čaj), imajo 
le-to vedno na voljo. Prizadevamo si, da bi otroci in 
starši samozaščitno ravnanje pred škodljivimi sončni-
mi žarki prenesli v vsakodnevno življenje. 

Že vrsto let smo vključeni v vseslovenski natečaj 
- Planetu Zemlja prijazen vrtec, za katerega izpolnju-
jemo vse nacionalne kriterije, ki jih je razpisal pro-
jekt. V okviru natečaja smo izvedli dva projekta: Eko 
beri in Čebelja pot. V projektu Eko beri smo otrokom 
predstavili knjigo z ekološko vsebino in jo povezali z 
vsemi področji dejavnosti v vrtcu. Projekt Čebelja pot 
pa nas je popeljal v deželo marljivih čebel. 

Vse dejavnosti projektov so potekale znotraj obli-
kovanih mehurčkov in brez obiskovalcev kot pretekla 
leta. V procesu izvajanja aktivnosti smo se posluževali 
različnih metod in oblik dela, tudi IKT. Rečem lah-
ko, da je otrokom ITK-tehnologija že dobro poznana, 
tudi od doma in jim uporaba le-te v vrtcu ne predsta-
vlja ovire. Otrokom na ta način, seveda skladno in z 
njegovimi zmožnostmi, omogočamo, da pridobivajo 

digitalne kompetence. Ugotavljamo, da smiselna in 
varna uporaba IKT v vrtcu prispeva tudi k boljšemu 
in učinkovitejšemu doseganju zastavljenih vzgojno-
izobraževalnih ciljev.

Prijadrali smo do konca viharnega vrtčevskega 
leta, ki je prav zares hitro prišlo. »Še včeraj« so se otro-
ci in vi, starši, z njimi uvajali in navajali na nove stro-
kovne delavke, drugačen način dela in vse, kar spada 
zraven. Strokovne delavke smo prepričane, da so se v 
tem letu »naši« otroci veliko naučili, uživali v vseh po-
nujenih dejavnostih in dodali v svoj mozaik življenja 
en, dva ali tri nove kamenčke, na katerih bodo gradili 
naprej ... 

Hvala vam za sodelovanje in zaupanje.
Dragi otroci in starši, naj bodo vaše poletne poči-

tnice lepe, pestre, varne, polne zabavnih dogodivščin 
in prijetnega druženja. 

Klavdija Žabčič, vodja vrtca

Šolsko leto 2020/21 končujemo 
uspešno

Šolsko leto je bilo zaradi razglašene epidemije za 
vse nas precej drugačno. 

Učenci I. VIO so se zaradi razglašene epidemije 
izobraževali na domu od 9. 11. 2020 do 25. 1. 2021 in 
še od 1. 4. 2021 do 9. 4. 2021, skupaj več kot 11 tednov 
ali točno 56 dni. 

Učenci 4. a in 5. a so se izobraževali na daljavo 70 
dni ali 14 tednov, saj so imeli pouk v šoli zadnji teden 
pred jesenskimi počitnicami od 19. 10. 2020 do 23. 
10. 2021.

Učenci 6. a in 6. b razreda ter III. VIO so se izobra-
ževali na daljavo od 19. oktobra 2020 do 22. februarja 
2021 in od 1. 4. 2021 do 9. 4. 2021, skupaj 15 tednov 
ali 75 dni. 

Na OŠ Voličina smo urnike v času pouka na da-
ljavo prilagodili tako, da so učenci dnevno sodelova-
li pri pouku na daljavo največ pri treh predmetih in 
športu.

Na začetku šolskega leta 2020/21 je bilo v vrtec 

AKTUALNO

Lucija Sivec, 5. aLia Lucia Kmetič, 6. a



stran 5

24. junij 2021

vpisanih 88 otrok, v juniju je v vrtcu 87 otrok.
1. septembra je šolo začelo obiskovati 228 učencev 

v 12 oddelkih. V šolo sta se 11. 9. 2020 vpisala dva 
učenca tujca, in sicer v 7. a in v 9. a razred. Število 
učencev je tako naraslo na 230. Po vrnitvi učencev 
nazaj v šolo, ko se je izobraževanje na daljavo za I. 
VIO končalo, se je en učenec 1. razreda prepisal na 
OŠ Korena. Zadnji dan je bil vpisan na OŠ Voličina 
25. 1. 2021. 

Ob zaključku šolskega leta je v šolo vpisanih 229 
učencev, dve učenki sta se izobraževali na domu. Vsi 
učenci so bili uspešni, zato napredujejo v višji razred 
ali so zaključili šolanje. 

V septembru so vzgojiteljice in razredniki za vse 
skupine vrtca in tudi vse oddelke v šoli organizirali 
roditeljske sestanke. V šoli so bili roditeljski sestanki 
izvedeni tako, da je imel vsak razred roditeljski sesta-
nek na drug datum. Podobno so bili organizirani ro-
diteljski sestanki v vrtcu, razen za skupino Snežinke 
in za starše učencev 1. a razreda, ko smo roditeljske 
sestanke organizirali konec avgusta 2020. 

Na začetek šolskega leta 2020/21 je pomembno 
vplival koronavirus. Zaradi prisotnosti koronavirusa 
je bilo treba v šoli upoštevati navodila in priporočila 
NIJZ. Najpomembnejše je bilo, da v šolo prihajajo in 
vstopajo samo zdravi učenci. 

Šola je starše obveščala o tem, kako naj ravnajo v 
primeru suma na okužbo z virusom. 

Novost ob začetku tega šolskega leta je bilo pri-
poročilo, da naj učenci v skupnih šolskih prostorih 
nosijo zaščitne maske. Nekateri starši so imeli o tem 
pomisleke. 

V nadaljevanju poročila so v kronološkem vr-
stnem redu nanizani pomembnejši dogodki tega šol-
skega leta.

Ne glede na velik vpliv navodil NIJZ na začetek 
pouka v tem šolskem letu lahko zapišem, da je prvi 
teden pouka potekal sproščeno in umirjeno. 

8. september je že od leta 1966 na predlog Unesca 
mednarodni dan pismenosti. Že tretje leto zapored so 
se učenci šole pridružili Nacionalnemu mesecu sku-
pnega branja in vas na spletnih straneh šole sproti ob-
veščali o dejavnostih, povezanih z branjem, ki so se od 

8. septembra in vse do 11. oktobra odvijale na šoli.
V sredo, 16. septembra, so šestošolci uspešno 

opravili kolesarski izpit. Znanje iz teoretičnega dela 
so pokazali že v lanskem šolskem letu. V tem mesecu 
pa so se pridno urili v varni in pravilni vožnji. Policist 
iz PP Lenart, ki je opazoval njihovo vožnjo, je kolesar-
je pohvalil. Prav tako pa je vse prijazno opozoril, da 
čeprav so pokazali veliko znanja in spretnosti, previ-
dnost na cesti nikoli ni odveč. 

17. septembra se je uradno začela 60. sezona tek-
movanja za Bralno značko. Učenci od 1. do 5. razreda 
so prejeli navodila o tekmovanju pri svojih razredni-
čarkah. Učenci od 6. do 9. razreda pa so v letošnjem 
šolskem letu tekmovali za Bralno značko na daljavo 
preko spletne učilnice Šolska knjižnica, ki jo vodi 
knjižničarka Mateja Karneža.

V petek, 18. septembra, je bila v kulturnem domu 
v Voličini proslava ob prazniku KS Voličina. V boga-
tem kulturnem programu, ki so ga pripravili mladi 
ljubitelji kulture, so sodelovali tudi učenci naše šole. 

V torek, 22. 9. 2020, smo izvedli na OŠ Voličina 
tehniški dan, ki smo ga poimenovali Z roko v roki. V 
okviru tega dne so učenci od 4. do 9. razreda izdelali 
izdelke za stanovalce doma upokojencev v Lenartu in 
SVZ Hrastovec. Svoje izdelke so učenci obogatili še z 
lepimi, pozitivnimi sporočili za naše občane. Nastale 
so družabne igre, potiskane majice, poslikani kozarč-
ki, glineni listi, papirnate voščilnice ipd. S tem smo 
pokazali, da nam je mar za starostnike in ljudi s po-
sebnimi potrebami ter da smo kljub 'izoliranosti' od 
njih z njimi še vedno povezani.

V sredo, 23. 9. 2020, smo se udeležili vseslovenske 
akcije Atletske zveze Slovenije Množični tek otrok – 
Začni mlad, tekmuj pošteno. Otroci vseh oddelkov so 
tekli, se zabavali in se spodbujali med seboj. 

Na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije je 23. 
september 2020 prvi dan, ki je posvečen slovenske-
mu športu. Dan slovenskega športa je praznik vseh 
državljank in državljanov Republike Slovenije. Zakaj 
ravno ta dan? Ker je Slovenija na ta dan dobila prvo 
zlato olimpijsko medaljo. Minilo je okroglih 20 let od 
trenutka, ko je na olimpijskih igrah v Sydneyu prvič 
zaigrala slovenska himna v čast olimpijcem, veslače-

AKTUALNO

Mai Jakoš, 5. a Mark Manasijević, 5. a
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ma Iztoku Čopu in Luki Špiku ter strelcu Rajmondu 
Debevcu. Dan slovenskega športa spodbuja vrednote 
biti telesno aktiven, uživati življenje in skrbeti za do-
bro počutje. 

Učence I. VIO, 4. a in 5. a je v četrtek, 24. 9. 2020, 
obiskala Hiša eksperimentov, v petek, 25. 9. 2020, pa 
učence 6. a, 6. b in III. VIO. Učenci so imeli prilo-
žnost eksperimentirati v štirih učilnicah, prav tako pa 
so zelo uživali pri znanstveni dogodivščini. Zelo jim je 
bilo všeč pri »zvokologiji« in pri izdelavi lastnega eks-
perimenta. Hiša eksperimentov je učence OŠ Voličina 
popeljala v svet znanosti, saj so eksperimente, ki so jih 
izvajali in opazovali, morali tudi razložiti. Razlaga ek-
sperimentov je bila za nekatere kar trd miselni oreh. 

V četrtek, 24. 9. 2020, so učenci 6. a, 6. b in III. 
VIO imeli Evropski šolski športni dan. Ukvarjali so 
se z raznimi dejavnostmi. Zelo jim je bilo zanimivo 
kolesarjenje in vožnja z različno velikimi kolesi na 
poligonu, kjer so se preizkušali v spretnostni vožnji in 
zanimivih igrah. 

V torek, 29. 9. 2020, je učence obiskala Mini Pla-
nica - skakalnica na tovornjaku. Namenjena je mlaj-
šim otrokom, da spoznajo smučarske skoke. Učenci 
od 1. do 5. razreda so se tako preizkusili na skakalnici 
in odskakali svoje skoke. Organizatorji so skakalnico 
postavili na šolskem igrišču, priskrbeli smuči in poda-
li varnostna navodila. Učenci so se pri skokih zelo za-
bavali in pokazali ogromno poguma. Na koncu so bili 
vsi otroci zmagovalci, saj so s skoki premagali strah in 
se nasmejani vrnili k pouku.

V ponedeljek, 5. oktobra, se je pričel Teden otroka, 
ki se je zaključil v nedeljo, 11. oktobra. Aktivnostim 
so se pridružili tudi učenci šole. Letos je imel naslov 
Odgovor je pogovor. 

Svetovni dan habitata je vsako leto prvi ponede-
ljek v oktobru. Dan opominja, da ima vsakdo moč in 
odgovornost, da oblikuje prihodnost naših mest in 
naselij. Organizacija združenih narodov je prvi pone-
deljek v oktobru proglasila za Svetovni dan habitata, 
ki se praznuje že od leta 1985. Posvečen je človekovim 
naseljem in osnovni pravici ljudi do primernega bi-
vališča. Učenci 5. a so oblikovali različne prostorske 
tvorbe in pokazali, da se nam ni treba bati za estetsko 

in kakovostno prihodnost naših mest in naselij.
Na šoli smo se pripravljali na to, da bi se pouk za 

učence lahko spet izvajal na daljavo, zato smo v pe-
tek, 9. 10. 2020, začeli preizkušati izvajanje pouka na 
daljavo v šoli. Vsak razred v II. in III. VIO je imel en 
dan vse ure pouka na daljavo v računalniški učilnici 
ali učilnici slikarja Jožeta Krambergerja. Učitelji so 
bili z učenci v učilnicah in jim pomagali, če se je kje 
zataknilo. Vsi učenci II. in III. VIO in učitelji so pri-
dobili AAI račune in se v šoli prijavili z namenom, da 
bi imeli čim manj težav, če bo treba ponovno pouk 
izvajati na daljavo.

Sobotna šola za nadarjene učence je bila, 17. 10. 
2020, zaradi razmer odpovedana.

Ministrica, pristojna za šolstvo, dr. Simona Kustec, 
je sprejela sklep o podaljšanju jesenskih počitnic do 
8. 11. 2020. V okrožnici, ki smo jo šole prejele, nas je 
obvestila, da se bo v primeru slabih epidemioloških 
razmer pouk od 9. 11. 2020 naprej za vse učence izva-
jal na daljavo. To se je žal tudi zgodilo.

V skladu s sklepom župana Občine Lenart, mag. 
Janeza Krambergerja, je bil vrtec pri OŠ Voličina od 
26. 10. 2020 naprej dežurni vrtec za vse tiste otroke, 
katerih oba starša sta zaposlena in jim ne moreta za-
gotoviti varstva. 

V skladu z dogovorom med županom Občine Le-
nart, mag. Janezom Krambergerjem, predstavniki ci-
vilne zaščite in vodstvom Zavoda Hrastovec, je telova-
dnica OŠ Voličina od 5. 11. 2020 naprej postala varna 
cona za oskrbovance Zavoda Hrastovec. V telovadni-
co je bilo nameščenih okrog 50 zdravih varovancev. 
Na ta način je Zavod Hrastovec na svoji lokaciji imel 
več prostora za rdečo cono, torej za tiste varovance, ki 
so okuženi, in za tiste, ki bi lahko bili okuženi. 

Šole smo v sredo, 4. 11. 2020, prejele okrožnico 
MIZŠ v zvezi s pripravo brezplačnih toplih obrokov za 
učence, ki prejemajo regresirano kosilo, takrat ko so v 
šoli. OŠ Voličina je pripravljala od 9. 11. 2020 naprej 
skoraj ves čas za učence 9 toplih obrokov in jih dosta-
vljala na prevzemne točke v Zgornji Voličini na avto-
busni postaji Zelenko, v Rogoznici pri Benkovi kapeli 
in v Zavrhu pri stolpu. Šola je pripravljala obroke za 2 
dijaka, 2 učenca OŠ Lenart in 5 učencev OŠ Voličina.

AKTUALNO

Iris Kramberger, 5. aIan Škamlec, 5. a
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Vsi učenci so se od ponedeljka, 9. 11. 2020, naprej 
izobraževali na daljavo. 

Šola je izročila za izvajanje pouka na daljavo pre-
nosne računalnike 33 učencem. Od tega jih je 22 iz-
posojenih (te so učenci vrnili) in 11 podarjenih (te so 
učenci obdržali). Prav tako smo učencem ponovno 
posodili 2 modema za dostop do interneta in tablico. 
Hvala vsem staršem donatorjem in sponzorjem, da 
smo tako dobro opremljeni z IKT-tehnologijo.

158 anketirancev je na povabilo razrednikov v 
času od četrtka, 19. 11. 2020, do ponedeljka, 23. 11. 
2020, izpolnilo anonimno spletno anketo o izvajanju 
pouka na daljavo.

Ob tej priložnost želim pohvaliti vse učence, ki so 
zelo aktivno in zavzeto sodelovali pri izvajanju pou-
ka na daljavo, saj so vsakodnevno obiskovali spletne 
učilnice in oddajali dokaze o učenju ter opravljenih 
aktivnostih, prav tako pa so bili prisotni na video 
srečanjih, ki so jih pripravljali učitelji. Veliko zahvalo 
želim izreči staršem, ki ste z razumevanjem pomagali 
vašim otrokom - našim učencem, ko se jim je kje kaj 
zataknilo. Hvala vam za strpno in odlično sodelovanje 
z učitelji. Zahvaliti bi se želel tudi učiteljem, odgovori 
v anketi so namreč pokazali in sporočili, da smo vsi 
skupaj pri izvajanju pouka na daljavo v primerjavi s 
pomladjo naredili vsaj en velik korak naprej.

Ministrica, pristojna za šolstvo, dr. Simona Kustec, 
je 26. 11. 2020 izdala sklep o ukrepih za nemoteno 
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih 
šolah, s katerim je osnovne šole obvestila, da bo imelo 
šolsko leto 2020/21 samo eno ocenjevalno obdobje, in 
sicer od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 oz. do 15. 6. 2021 za 
učence 9. razreda. 

Prav tako je bilo v že omenjenem sklepu določe-
no, da v tem šolskem letu učenci pridobijo najmanj 2 
oceni pri predmetih, ki se izvajajo dve uri ali manj na 
teden. Pri predmetih, ki se izvajajo 3 ure ali več, pa je 
potrebno pridobiti najmanj tri ocene.

V trenutni situaciji (pa tudi sicer), ko se je pouk 
izvajal na daljavo, so naši otroci ob sebi najbolj po-
trebovali osredotočene, umirjene odrasle, starše in 
učitelje, ki so jim za zgled, ki ustrezno komunicirajo 
in ki znajo ustvariti spodbudno, razumevajoče okolje. 

Starše in učitelje je šola povabila na brezplačni pred-
novoletni webinar, z naslovom S pravimi vprašanji do 
boljših odnosov, ki je bil v torek, 22. 12. 2020, od 18:00 
do 19:30. Nataša Lenarčič, ki je vabila na srečanje, je 
zapisala: »Verjamem, da kdor investira vase, daje 
priložnost za rast vsem področjem svojega življenja. 
Naša sreča, naša kariera, naše finance, naši odnosi, 
naši uspehi itd. lahko zrastejo le do te mere, do katere 
smo zrasli mi sami.«

Šola je organizirala spletno prireditev V pričako-
vanju ...

V dneh pred novim letom so učenci 4. a in 5. a 
imeli prav poseben naravoslovni dan z naslovom 
Moja časovna kapsula. Njihova naloga je bila, da v 
zaščitno embalažo shranijo nekaj svojih zapisov o se-
danjem času, kakšno fotografijo ali predmet, ki ima 
za njih poseben pomen. Tako so ujeli nekaj trenutkov 
svojega življenja in jih shranili za več let ali celo de-
setletij. Prav gotovo bo vznemirljivo, ko bodo svojo 
kapsulo čez veliko let ponovno odprli.

V mesecu decembru so prvošolci zraven pričako-
vanja praznikov in počitnic počeli marsikaj zanimive-
ga. Spomnili so se starejših in osamljenih, jim naslikali 
slike in jih poslali. Poskrbeli so za praznično okrasitev 
in izdelali darilni papir, plesali ob praznični glasbi ... 
Pridno, skrbno in zavzeto so se lotili vseh nalog. Pri 
tem so jim seveda po potrebi pomagali njihovi starši, 
pa tudi babice in dedki. 

OŠ Voličina je tudi v tem šolskem letu pridobi-
la sponzorje za izdajanje šolskega glasila Šolarček. 
Septembrski in oktobrski Šolarček je bil natisnjen v 
času jesenskih počitnic. Prav tako sta bili natisnjeni 
novembrska in decembrska številka. Ker so se učenci 
izobraževali na daljavo, smo se na šoli odločili, da jim 
v decembru po pošti pošljemo prve štiri številke Šo-
larčka, saj smo menili, da bo ob upoštevanju ukrepov 
v božično-novoletnih praznikih dovolj časa, da jih 
preberejo. 

Letos žal nismo mogli organizirati že skoraj tra-
dicionalnega Kariernega sejma na OŠ Voličina, zato 
smo v petek, 8. 1. 2021, med 13:30 in 14:15 izvedli 
virtualni karierni sejem za devetošolce. Predstavilo se 
je 6 srednji šol, za katere so naši učenci izrazili največ 

Lucija Sivec, 5. a Teo Fekonja, 5. a
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zanimanja. Učenci so pridobili koristne informacije, 
ki so jim bile v pomoč pri njihovi pomembni odločitvi 
– vpisu v srednje šole.

V tednu od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021 je potekala v 
naši državi vseslovenska akcija Teden pisanja z roko. 
Njen namen je ohranjati pisanje z roko. V akciji so 
sodelovali tudi naši učenci.

Za učence 2. a in 3. a razreda, ki so jih starši prija-
vili, da se bodo od 26. 1. 2021 v šolo in iz nje vozili s 
šolskim avtobusom, smo spremenili vozni red šolske-
ga avtobusa. V šolo je bil opravljen en jutranji dovoz, 
prav tako pa tudi en odvoz domov.

V torek, 26. 1. 2021, ko so se ponovno začele izva-
jati dejavnosti v vrtcu in pouk v šoli, je bilo od skupno 
88 vpisanih otrok v vrtcu pri OŠ Voličina prisotnih 
63 otrok. Istega dne so se vrnili nazaj v šolske klopi 
učenci I. VIO. Od 69 učencev je bilo prisotnih pri po-
uku 66 učencev. Učenci so bili zelo veseli, ker so se po 
dolgem času srečali s prijatelji in z učiteljicami, saj so 
zelo pogrešali pouk v šoli.

Zelo vesele in zadovoljne vrnitve učencev nazaj v 
šolo so bile tudi učiteljice razrednega pouka.

Večina učencev z vrnitvijo v šolo ni imela težav in 
so se lepo in hitro vključili v šolsko delo. Učiteljice so 
sporočale, da je zaznati nekaj primanjkljajev na učnem 
področju. Ti so se pojavili kljub vestnem opravljanju 
šolskih nalog in obilici pomoči staršev. Urniki so bili 
namreč prilagojeni in s tem tudi količina obravnavane 
snovi manjša. Čim več teh primanjkljajev so poskuša-
le odpraviti pri pouku in z drugimi oblikami pomoči. 
Razredničarke I. VIO so se staršem najlepše zahvalile 
za podporo in odlično sodelovanje v času izvajanja 
pouka na daljavo.

V ponedeljek, 25. 1. 2021, je na šoli potekalo mno-
žično testiranje s hitrimi testi na prisotnost virusa 
SARS CoV-2. Na šoli je bilo do 14. 6. 2021, opravljenih 
21 testiranj. Testiranja so opravljali strokovni delavci 
ZD Lenart. Ob tej priložnosti se zahvaljujem direk-
torju ZD Lenart, g. Jožetu Krambergerju, in njegovim 
sodelavcem, saj na vseh osnovnih šolah zaposleni niso 
opravljali testiranja v prostorih šol, ampak so bili na-
poteni v zdravstvene domove. Na vseh enaindvajse-
tih testiranjih smo bili vsi zaposleni vedno negativni. 

Prepričan sem, da je v šolstvu to eden redkih prime-
rov, da smo bili veseli, ker smo negativni. Prav tako se 
zahvaljujem staršem, ker ste v šolo in vrtec pošiljali 
samo zdrave otroke in učence. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi vsem učen-
cem šole, ki ste dosledno upoštevali priporočila NIJZ. 
Prav tako se zahvaljujem vsem zaposlenim, ker smo 
z doslednostjo pri izvajanju priporočil lahko ves čas 
pouk in dejavnosti izvajali v prostorih šole oz. vrtca.

V tem šolskem letu tudi po vrnitvi učencev in 
otrok nazaj v šolo oz. vrtec ni bilo zaslediti nobene 
okužbe med otroci, učenci in zaposlenimi. Posledica 
le-te bi bila, da bi se katera skupina oz. razred moral 
umakniti v karanteno, torej bi ostali doma in imeli 
pouk na daljavo. 

Posebno zahvalo namenjam vsem tehničnim de-
lavcem šole in vrtca. Tudi zaradi vašega doslednega 
dela otroci in učenci niso bili napoteni v karanteno. 
Dosledno ste skrbeli, da je bilo v vseh prostorih šole 
in vrtca vedno na razpolago milo in razkužilo ter pa-
pirnate brisače. Skrbeli ste za čistočo in vsakodnevno 
večkratno razkuževanja predmetov, ki so se jih učenci 
večkrat dotikali, kot so stopniščna držala, kljuke na 
vratih, mize v šolski jedilnici, vodovodne pipe ...

V začetku februarja je učiteljica za šport, Petra 
Cvikl Marušič, izvedla šolsko tekmovanje Vsak ko-
rak šteje, ki je trajalo od 1. do 7. februarja 2021. Vsi 
skupaj smo prehodili 5.776,605 korakov, je zapisala v 
poročilu. 

Po vrnitvi vseh učencev nazaj v šolo je šolski av-
tobus opravljal prevoze po običajnem voznem redu. 
Z vrnitvijo vseh učencev nazaj v šolo smo v skladu 
s priporočili NIJZ nekoliko spremenili šolski urnik, 
predvsem zaradi kosil. S spremembo urnika smo 
zmanjšali hkratno število učencev na kosilu v šol-
ski jedilnici. Posledica spremembe urnika je bil tudi 
zamik prvega in drugega odvoza šolskega avtobusa. 
Šolski avtobus je začel učence odvažati domov izpred 
šolskih stopnic. 

Po vrnitvi vseh učencev nazaj v šolo je bilo čutiti, 
da imamo šolo vsi radi, starši, učenci in učitelji, ker se 
lahko pravi pouk izvaja samo v šoli. 

Od ponedeljka, 8. 3. 2021, so učenci od 6. do 9. ra-

Eva Ornik, 5. a Vitan Šuman, 9. a
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zreda tudi pri pouku uporabljali zaščitne maske. Pred 
tem je bilo obvezno, da so zaščitne maske uporabljali 
v skupnih prostorih šole. 

V ponedeljek, 15. 3. 2021, so se stanovalci Zavo-
da Hrastovec izselili iz telovadnice. Stanovalci so Vo-
ličino v času bivanja dobro spoznali. Ob odhodu so 
povedali, da je kraj zelo lep in da so se v telovadnici 
dobro počutili.

V aprilu je šola izvedla vpis v vrtec. Starši so odda-
li toliko vlog, da so presegli prostorske kapacitete, zato 
je Občina Lenart šoli za naslednje šolsko leto 2021/22 
odobrila oblikovanje dodatnega polovičnega oddelka 
vrtca. V polovični oddelek bodo vključeni najstarejši 
otroci in bo organiziran v prostorih šole. Delo v njem 
bo izvajala samo vzgojiteljica. 

V skladu z okrožnico MIZŠ smo v začetku apri-
la, ko se je pouk zaradi 6-dnevnega zaprtja izvajal na 
daljavo, povprašali starše učencev III. VIO, ali se bi 
njihovi učenci v šoli vsak ponedeljek pred začetkom 
pouka samotestirali. 13 staršev od 82 učencev je spo-
ročilo, da bi se s samotestiranjem v šoli strinjalo. V 
petek, 28. 5. 2021, smo 23 učencev III. VIO razdeli-
li material za samotestiranje doma. Učenci se lahko 
samotestirajo doma v nedeljo zvečer ali v ponedeljek 
zjutraj pred odhodom v šolo.

V času šestdnevnega zaprtja šol so učitelji predla-
gali, da bi v tem času izvedli dneve dejavnosti, saj so 
ocenili, da je pouka v tem letu že precej odpadlo in da 
je na daljavo manj kvaliteten. Člani sveta zavoda so 
predlog potrdili. 

Šola je organizirala Prireditev ob materinskem 
dnevu in Učenci in otroci pojejo, plešejo ter igrajo na 
daljavo. Tudi prireditev ob zaključku šolskega leta bo 
organizirana na daljavo in od 22. 6. 2021 dostopna za 
ogled na spletni strani šole. 

Šola je opravila v februarju vpis novincev. Na pod-
lagi zbranih podatkov bo 1. razred, 1. 9. 2021, predvi-
doma začelo obiskovati 19 učencev. 

Učenci šole so obeležili svetovni dan zemlje, in si-
cer 22. 4. 2021. 

Otroci v vrtcu in učenci v šoli so izredno dobro 
obiskovali dejavnosti in pouk, saj je bila njihova pri-
sotnost v mesecu aprilu in maju pri pouku v šoli nad 

95 %, v vrtcu pa nad 86 %.
V juniju 2021 je ob prisotnosti policista PP Lenart, 

g. Boštjana Kaloha, 24 učencev 5. a razreda uspešno 
opravilo kolesarski izpit.

V sredo, 9. 6. 2021, se je s startom na Ptuju zače-
la 27. kolesarska dirka Po Sloveniji. V centru Lenarta 
so si karavano kolesarjev ogledali vsi učenci šole. Na 
dirki Po Sloveniji je med kolesarji nastopil tudi zma-
govalec lanske dirke po Franciji, Tadej Pogačar. Ob 
spremljanju športnega dogodka so učenci uživali. 

Na prireditvi, ki jo je v Cankarjevem domu v Lju-
bljani, v soboto, 12. 6. 2021, vodil Nik Škrlec, so Ti-
motej Kocbek, Lara Šrimf in Rebeka Patekar prejeli 
priznanja, ker so Zotkini talenti. Zotkini talenti so vse 
tiste brihtne glav’ce, ki so na Zotkinih tekmovanjih in 
srečanjih dosegle izjemen uspeh in zlato priznanje.

V času božično-novoletnih praznikov je OŠ Voli-
čina prejela donacijo Občine Lenart v višini 2.000,00 
€ za nakup računalnikov za tiste učence, ki računalni-
ške opreme za izvajanje pouka na daljavo nimajo. Ker 
je OŠ Voličina posodila precej prenosnikov učencem, 
več kot deset pa jih je tudi podarila, je bilo z županom 
Občine Lenart, mag. Janezom Krambergerjem, dogo-
vorjeno, da se šola sama odloči in porabi denar za na-
men, za katerega bo ocenila, da ga najbolj potrebuje. 
Z računalničarjem Danijem Sajtlom smo se odločili, 
da bomo v juniju 2021 učencem šole podarili še devet 
namiznih računalnikov z monitorji, s tipkovnico, z 
miško in s kamero. Računalniki imajo nove SSD-di-
ske, prav tako smo kupili 9 monitorjev in kamer. Ra-
čunalniki imajo na novo nameščen operacijski sistem, 
prav tako imajo vso potrebno programsko opremo 
za šolsko delo. Posodobitev vseh devetih podarjenih 
računalnikov je stala okrog 1.000,00 €. Hvala Občini 
Lenart za darovana sredstva.

Vrtec in šola izvajata v skladu s sprejetim LDN več 
projektov. Manjši projekti se izvajajo na nivoju skupi-
ne oz. oddelka in na nivoju vrtca oz. šole. S projekti 
na nivoju države in širše strokovni delavci vrtca in 
šole primerjajo svoje delo in izkušnje z drugimi. Pre-
izkušajo modele in pristope drugih za dvig kakovosti 
svojega dela in dvig znanja v najširšem pomenu pri 
otrocih in učencih. Prav tako pa svoje dobro delo po-

Matic Kunstič, 5. a Timi Pfajfar, 5. a
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kažejo drugim. V okviru mreženja strokovno rastejo. 
V projektni tim NA-MA POTI je vključenih 13 

učiteljev. Po smernicah so vsi člani v projektu v ob-
dobju od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021 preizkusiti vsaj dva 
primera zapisane dejavnosti ali pa pripraviti dva la-
stna primera. Oboje so v obliki povratne informacije 
naložili v spletno učilnico. Člani tima so tako preiz-
kusili 9 matematičnih primerov, 12 naravoslovnih 
primerov in 1 primer finančne pismenosti. Prav tako 
so naredili 2 lastna primera matematične pismenosti. 
Primere si je moral vsak član prilagoditi za poučeva-
nje na daljavo, saj so bili napisani za pouk v šoli. V 
mesecu decembru, februarju in maju smo bili vsi člani 
prisotni na mreženju, na katerem so bile vključene vse 
šole OE Maribor. 

Tekmovanje iz znanja slovenščine je bilo v tem 
šolskem letu razdeljeno na tekmovanje Mehurčki za 
učence I. VIO in tekmovanje za Cankarjevo prizna-
nje za učence II. in III. VIO. Tekmovanja z naslovom 
Mehurčki se je udeležilo 17 učencev, tekmovanja za 
Cankarjevo priznanje pa 13 učencev. 

Šolskega tekmovanja iz znanja matematike Med-
narodni matematični kenguru so se udeležili 104 tek-
movalci od 1. do 9. razreda. 

Učenci šole so v tem šolskem letu veliko brali. Od 
229 učencev jih je 191 osvojilo bralno značko ali 83,4 
%. Posebno pohvalo si zaslužijo vsi učenci 1. a, 2. a, 3. 
a, 4. a, 5. a in 9. b, ker so prav vsi v oddelku osvojili 
bralno značko. Pohvalo namenjam tudi vsem mento-
ricam, razredničarkam od 1. do 5. razreda, in knjižni-
čarki ter mentorici Mateji Karneža. 

V veselje mi je, da lahko čestitam 19. učencem 9. 
razreda, ki so bralno značko osvojili v vsakem razredu 
osnovne šole. Ti učenci so: Tijana Györjoš, Ana Kur-
nik, Lara Lešnik, Klara Petek, Ambrož Rukav, Mihael 
Šnofl, Gaja Homec, Lana Hubernik, Ema Kovač, Piko 
Kutlačič, Neja Lašič, Matic Mastinšek, Rok Mišič, Jean 
Michel Petrik, Niklas Polič, Nika Pšajd, Patricija Sla-
nič, Žiga Šešerko in Tinkara Štruc.

10 devetošolce se je izredno izkazalo v vseh letih 
šolanja, po stari zakonodaji so dosegli odličen uspeh 
v vseh letih šolanja. Ti učenci so: Tiana Györköš, Ana 
Kurnik, Lara Lešnik, Klara Petek, Ambrož Rukav, 

Mihael Šnofl, Neja Lašič, Nika Pšajd, Žiga Šešerko in 
Tinkara Štruc. Čestitamo.

Aprila so učenci 3. razreda OŠ Voličina pisali po-
skusni NPZ pri SLJ in MAT. Vseh 27 učencev je pisalo 
MAT, SLJ pa 26.

Na začetku maja je vseh 29 učencev v 6. razredu 
pisalo NPZ pri TJA, pri SLJ 28 in pri MAT 26.

Prav tako je maja 27 učencev 9. razreda pisalo 
NPZ pri ZGO, pri MAT 26 in in SLJ 25. 

Učenci 3. razreda so pri SLJ dosegli 70,90 % (52,40 
%), pri MAT pa 67,96 % (52,41 %) uspešnost. V okle-
pajih so podatki o dosežkih pri poskusnem preverja-
nju na nivoju Slovenije. Pri obeh predmetih so v pov-
prečju tretješolci dosegli 69,43 % uspešnost, na nivoju 
države pa je uspeh pri obeh predmetih 52,41 %.

Učenci 6. razreda so pri SLJ dosegli 50,40 % (54,81 
%), pri MAT 51,93 % (50,98 %) in pri TJA 68,48 % 
(66,84 %) uspešnost. Pri vseh treh predmetih so šesto-
šolci v povprečju dosegli 56,94 % uspešnost, na nivoju 
države pa je uspeh pri NPZ 57,46 %.

Učenci 9. razreda so pri SLJ dosegli 55,85 % (49,08 
%), pri MAT 50,15 % (48,16 %) in pri ZGO 47,56 % 
(44,22 %) uspešnost. V oklepajih so podatki o dosež-
kih na nivoju Slovenije. Pri vseh treh predmetih so v 
povprečju devetošolci dosegli 51,19 % uspešnost, na 
nivoju države pa je uspeh pri NPZ pri teh treh pred-
metih 47,15 %.

Iz podatkov o uspešnosti učencev na NPZ se raz-
bere, da so bili učenci od 8 predmetov, ki so se pre-
verjali na OŠ Voličina pri 7 predmetih v povprečju 
boljši od vrstnikov. V povprečju so tretješolci pri obeh 
predmetih pisali boljše od vrstnikov za 17,03 %, prav 
tako so šestošolci v poprečju bili pri vseh treh pred-
metih slabši za -0,61 %. Devetošolci so bili pri vseh 
treh predmetih boljši v povprečju za 4,04 %.

Vsem zaposlenim skupaj in vsakemu posebej se 
najlepše zahvaljujem za prispevek, da lahko na pod-
lagi zapisanih dejstev ocenimo, da je bilo šolsko leto v 
vrtcu in šoli uspešno, saj smo vso leto opazovali, razi-
skovali, analizirali razmišljali in se veliko naučili.

Na prireditvi ob zaključku šolskega leta, ki se je 
izvajala preko spleta, v torek, 22. 6. 2021, se je šola za-
hvalila učencem, ki so se v šolskem letu še posebej iz-

AKTUALNO

Eva Ornik, 5. a Liza Stergar, 3. a
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kazali na raznih tekmovanjih in dosegli izreden uspeh 
na učnem, kulturnem, umetniškem ali športnem po-
dročju. OŠ Voličina čestita učencem za izjemne uspe-
he, ki so jih dosegli v šolskem letu 2020/21. Knjižne 
nagrade so prejeli: 

Ajda Pintar za osvojeno srebrno medaljo na 6. 
mednarodnem tekmovanju Brainobrain v hitrostnem 
računanju. 

Lan Pintar za osvojeno srebrno medaljo na 6. 
mednarodnem tekmovanju Brainobrain v hitrostnem 
računanju.

Neža Kuhar za osvojeno 1. mesto na področnem 
tekmovanju Šolski plesni festival s plesom latino-čača, 
mentorica Petra Cvikl Marušič. 

Neja Ditner za osvojeno 3. mesto na področnem 
tekmovanju Šolski plesni festival v hiphopu, mentori-
ca Petra Cvikl Marušič. 

Rok Belčič, ki je skupaj s Filipom Šinjurjem na 
območnem tekmovanju iz konstruktorstva in tehno-
logij obdelav v kategoriji obdelava lesa osvojil 3. me-
sto, mentorica Janja Horvat. 

Filip Šinjur, ki je skupaj z Rokom Belčičem na ob-
močnem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologij 
obdelav v kategoriji obdelava lesa osvojil 3. mesto, 
mentorica Janja Horvat. 

Rok Mišič za uspeh na področnem tekmovanju 
iz konstruktorstva in tehnologij obdelav v kategori-
ji Sketch Up, saj je osvojil 1. mesto, mentorica Janja 
Horvat. 

Niklas Polič za uspeh na državnem tekmovanju iz 
znanja nemškega jezika, kjer je osvojil srebrno prizna-
nje, mentorica Irena Zgaga. 

Tiana Györköš za izreden uspeh na učnem po-
dročju v vseh letih šolanja.

Lara Lešnik za izreden uspeh na učnem področju 
v vseh letih šolanja.

Klara Petek za izreden uspeh na učnem področju 
v vseh letih šolanja.

Ambrož Rukav za izreden uspeh na učnem po-
dročju v vseh letih šolanja.

Mihael Šnofl za izreden uspeh na učnem podro-
čju v vseh letih šolanja.

Nika Pšajd za izreden uspeh na učnem področju 

v vseh letih šolanja.
Lana Hubernik, ki je v sodelovanju z Nejo Lašič 

osvojila zlato priznanje za raziskovalno nalogo z na-
slovom Nalezljive bolezni dihal in naš imunski sistem 
na državnem tekmovanju Zdrav dih za navdih, ki ga 
organizira Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov 
Slovenije, mentorica Janja Horvat. 

Žiga Šešerko za prejemnika Diamantnega Kengu-
ruja, ki ga prejmejo tisti učenci devetega razreda, ki 
so v vsakem razredu uspeli osvojiti bronasto priznanje 
na tekmovanju iz znanja matematike. Žiga se je zelo 
izkazal tudi na učnem področju, saj je dosegel izreden 
uspeh v vseh letih šolanja.

Tinkara Štruc, ki igra futsal za ekipo KMN Slo-
venske gorice – članice in je z ekipo osvojila 2. mesto 
na državnem tekmovanju. Tinkara se je izkazala tudi 
na učnem področju, saj je dosegla izreden uspeh v 
vseh letih šolanja.

Ana Kurnik, ki igra futsal za ekipo KMN Slo-
venske gorice – članice in je z ekipo osvojila 2. mesto 
na državnem tekmovanju. Ana se je izkazala tudi na 
učnem področju, saj je dosegla izreden uspeh v vseh 
letih šolanja.

Timotej Kocbek, ki je na področnem tekmovanju 
iz konstruktorstva in tehnologij obdelav v kategori-
ji obdelava papirja osvojil 2. mesto, mentorica Janja 
Horvat. Timotej se je izkazal na državnem tekmo-
vanju iz konstruktorstva in tehnologij obdelav v ka-
tegoriji obdelava papirja in osvojil 1. mesto ter zlato 
priznanje, mentorica Janja Horvat. 

Lara Šrimpf, ki je na področnem tekmovanju iz 
konstruktorstva in tehnologij obdelav v kategoriji ob-
delava kovin osvojila 1. mesto, mentorica Janja Hor-
vat. Lara je na državnem tekmovanju iz konstruktor-
stva in tehnologij obdelav v kategoriji obdelava kovin 
osvojila 1. mesto in zlato priznanje, mentorica Janja 
Horvat. 

Rebeka Patekar, ki je na področnem tekmovanju 
iz konstruktorstva in tehnologij obdelav v kategori-
ji obdelava kovin osvojila 1. mesto, mentorica Janja 
Horvat. Rebeka je na državnem tekmovanju iz kon-
struktorstva in tehnologij obdelav v kategoriji obdela-
va kovin osvojila 1. mesto in zlato priznanje, mento-

AKTUALNO

Maja Daks, 6. a Penelope Pavlin, 3. a
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rica Janja Horvat. 
Neja Lašič, ki je v sodelovanju s Lano Hubernik 

osvojila zlato priznanje za raziskovalno nalogo z na-
slovom Nalezljive bolezni dihal in naš imunski sistem 
na državnem tekmovanju Zdrav dih Za navdih, ki ga 
organizira Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov 
Slovenije, mentorica Janja Horvat. Neja se je izkazala 
tudi na učnem področju, saj je dosegla izreden uspeh 
v vseh letih šolanja.

Alen Sužnik za osvojeno zlato priznanje na dr-
žavnem tekmovanju iz znanja matematike, mentorica 
Petra Šuman. 

Alex Fekonja za osvojeno zlato priznanje na dr-
žavnem tekmovanju iz znanja geografije, mentorica 
Biserka Gavez. Čestitamo.

Ravnatelj

Poročilo o porabi sredstev
šolskega sklada

V ponedeljek, 15. 6. 2021, in v torek, 16. 6. 2021, 
je potekala korespondenčna seja upravnega odbora 
šolskega sklada. Člani šolskega sklada so bili sezna-
njeni, da smo kljub razglašeni epidemiji v šolskem 
skladu v tem letu zbrali 11.246,00 €. Za tisk Šolarčkov, 
ki ga prejmejo vse družine, ki imajo otroke vključene 
v vrtec ali šolo, in vsi sponzorji ter upokojeni delavci, 
zaposleni, predstavniki občine, ZRSŠ, MIZŠ in drugi 
smo porabili 2.200,00 €. Kljub epidemiji in izvajanju 
pouka na daljavo nam je uspelo izdati vseh 10 številk. 
Hvala mentorici Kseniji Trinko in računalničarju Da-
niju Sajtlu. 

Za nakup učil in učnih pripomočkov je bilo na vo-
ljo 9.046,00 €. Člani odbora so pregledali račune in 
predračune za nakup učil in učnih pripomočkov ter 
se strinjali s predlogom vrtca in šole oz. vzgojiteljev 
in učiteljev o nakupu učil in učnih pripomočkov ter 
knjig za šolsko knjižnico. 

Šola je pri podjetju Euromix d. o. o. nabavila pri-
pomočke in igrače za vrtec v skupni vrednosti 904,52 
€, pri podjetju Mimovrste d. o. o. prav tako pripomoč-
ke in igrače za vrtec, v vrednosti 273,20 €. Pripomočke 
in igrače za vrtec je nabavila tudi pri podjetju Casper, 
Dušan Prica s. p., v vrednosti 157,99 €, pri podjetju 
Pikapolonica pripomočke in igrače za OPB v skupni 

vrednosti 553,84 €. Pri podjetju Zavod Simetric smo 
nabavili učila za MAT v I. VIO (Numicon), v skupni 
vrednosti 1.071,00 €, pri podjetju G-sport d. o. o. pa 
pripomočke za pouk ŠPO, v vrednosti 401,58 €. Pri 
podjetju Atehna d. o. o. smo kupili pripomočke za 
pouk TIT, v vrednosti 459,21 €. Prav tako smo kupili 
omaro za polnjenje tablic pri podjetju Pezdiček Peter 
s. p v vrednosti 805,20 €. Kalkulatorje za pouk fizike 
in pištole za lepljenje smo kupili pri podjetju Gambit 
trade d.o.o., v vrednosti 268,42 €. V podjetju Decat-
hlon d. o. o. smo nabavili pripomočke za pouk ŠPO 
in kelinija ure, v skupni vrednosti 876,18 €. Zemljevi-
de in novi periodni sistem v vrednosti 268,00 € smo 
kupili pri Geodetski družbi. Za pouk v I. VIO smo 
pri podjetju Hajsa s. p. kupili učila v vrednosti 137,25 
€. Pri podjetju Virles d. o. o. smo naročili tri vozičke 
za likovni pouk v skupni vrednosti 1.171,20 €. Prav 
tako pa smo za šolsko knjižnico kupili 94 novih knjig 
v skupni vrednosti 1.698,17 €.

Vsem staršem donatorjem in sponzorjem se šola 
za dolgoletno uspešno sodelovanje najlepše zahvaljuje 
za vsa prejeta sredstva in posledično za nabavo igrač, 
učil, učnih pripomočkov, knjig itd. Brez vaših donacij 
in sponzorskih sredstev bi se pouk in dejavnosti na 
OŠ Voličina izvajali precej drugače. Saj veste, če nimaš 
kaj za v roke prijeti, je težko, najlepša hvala vam. 

Ravnatelj

Bralna značka v šolskem letu 
2020/2021

Letošnje leto je za Bralno značko prav posebno 
leto, saj praznuje 60. obletnico, odkar povezuje mla-
de bralce s knjigo in slovensko besedo. Čeprav nam v 
tem letu razmere niso bile najbolj naklonjene, da bi se 
z učenci družili ob knjigi v šolski knjižnici, so učenci 
pridno brali. Učenci od 1. do 5. razreda so se o knji-
gah pogovarjali s svojimi razredničarkami in prav vsi 
osvojili Bralno značko. Posebej je potrebno izpostaviti 
9. b razred, saj so vsi učenci razreda vseh 9 let šolanja 
osvojili Bralno značko. Tudi v 9. a je takih učencev 
kar nekaj. Vsi ti so naši zlati bralci: Tijana Györkoš, 
Ana Kurnik, Lara Lešnik, Klara Petek, Ambrož Rukav, 
Mihael Šnofl, Gaja Homec, Lana Hubernik, Ema Ko-
vač, Piko Kutlačič, Neja Lašič, Matic Mastinšek, Rok 
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Mišič, Jean Michel Petrik, Niklas Polič, Nika Pšajd, 
Patricija Slanič, Žiga Šešerko in Tinkara Štruc. Bralno 
značko je osvojilo na šoli 119 učencev, kar je 83,41 % 
vseh učencev. Razmere nam žal tudi letos niso dopu-
ščale, da bi lahko povabili na zaključek bralnega leta 
kakšnega gosta, zato so se nekateri razredi, ki jim je 
čas ob koncu šolskega leta dopuščal, virtualno druži-
li udeležili s pesnikom Andrejem Rozmanom Roza. 
Knjige na knjižnih policah knjižnic pa že nestrpno 
čakajo, da jih vzamete v roke tudi med poletnimi po-
čitnicami, ki so pred našimi vrati.

Mateja Karneža

Velika sreča

Nekega dne
smo hoteli na vode. 
Tega sem se veselil, 
dokler se dež ni ulil. 

Zato smo ostali doma, 
ko nas poklicala je oma, 
da krava je kotila
in telički ime je Lila. 

Takoj smo odhiteli 
k mali Lili. 
Dedi zaklical je hej
in nas odpeljal je k njej. 

Telička bila je prelepa, 
vse od glave do repa.
Tako sem spoznal, da nesreča
je lahko velika sreča. 

Alen Sužnik, 7. b

Velika sreča

Nekateri ljudje imajo srečo, 
spet drugi imajo nesrečo, 
tretji nimajo ne enega ne drugega, 
saj se v njihovem življenju vedno dogaja
nekaj čudnega. 

Pravo srečo imajo nekateri prirojeno, 
nekateri jo hitro poiščejo, 
nekateri pa srečo iščejo, iščejo in je ne najdejo. 
Zaradi sreče se nam dogajajo dobre reči
in smo lahko tudi brez skrbi. 

Lahko se smejimo 
ali pa žalostimo. 
Najbolj jo cenimo takrat, kadar nas je zapustila, 
saj nas je le močno prizadela in ožalostila. 

Neja Ornik, 7. b

Lia Lucia Kmetič, 6. a
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MI SMO MINI MATURANTI
V ŠOLO BOMO KMALU ŠLI,
PRIDNO BOMO SE UČILI,
DA ENA IN DVA JE TRI.

ZA NAS SE IGRA JE KONČALA HEJ, HEJ, HEJ,
ŠOLA NAM BO DELO DALA HEJ, HEJ, HEJ,
A PRAV NIČ SE NE BOJIMO HEJ, HEJ, HEJ,
ŠOLE VSI SE VESELIMO HEJ, HEJ, HEJ.

PRIJATELJI, SREDINČKI, MALČKI,
PA ŠE TU OSTANETE,
DOLGO VEČ NE BOSTE MALČKI,
ZA NAMI PRIDETE.

ZA NAS SE IGRA JE KONČALA HEJ, HEJ, HEJ,
ŠOLA NAM BO DELO DALA HEJ, HEJ, HEJ,
A PRAV NIČ SE NE BOJIMO HEJ, HEJ, HEJ,
ŠOLE VSI SE VESELIMO HEJ, HEJ, HEJ.

VZGOJITELJICE KISLO SE DRŽIJO,
KER JIH MI ZAPUŠČAMO,
A NAZAJ NAS NE DOBIJO,
KER ŽE MAKSI SMO.

ZA NAS SE IGRA JE KONČALA HEJ, HEJ, HEJ,
ŠOLA NAM BO DELO DALA HEJ, HEJ, HEJ,
A PRAV NIČ SE NE BOJIMO HEJ, HEJ, HEJ,
ŠOLE VSI SE VESELIMO HEJ, HEJ, HEJ.

NAŠI NAJMLAJŠI

MINIMATURANTSKA



www.plinarna-maribor.si

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

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

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

Faks: 02 729 26 67

Roman MURŠEC s.p.
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MESO IN MESNI IZDELKI

Stevan Babič
d.o.o.

KLJUČAVNIČARSTVO

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

Janko LORBER s.p.

SLIKOPLESKARSTVO IN SPLOŠNA GRADBENA DELA

Branko Goričan s. p.
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2253 Destrnik

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

branko.gorican@siol.net
Živinoreja, poljedelstvo Lenart d.o.o.
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Ime mi je Strah, rad imam grah in prah.
Strah me je višine in dolžine.
Tudi teme, ko pride strah in me objame.

Ko po gozdu se sprehajam, pajkom nagajam.
Ko zagledam velikega zakričim in zbežim.
Tečem, tečem, nič ne rečem, da me kateri ne dobi.

Na travniku je trava, tam je tudi krava.
Ko iz gozda prihitim, se kravice bojim
in hitro domov zbežim.

Penelope Pavlin, 3. a

Jaz sem pošastek,
rad imam banano in imam boječo mamo.
Bojim se strašnega smeha in soseda, ki šepa.

Rad dolgo spim,
ko pa se zbudim, si zajtrk naredim
in potem na kavču se sprostim.

Malo zamižim in v sanje se potopim.
Ko pa se zbudim,
iz sanj priletim.

Tian Žnidarič, 3. a

Ime mi je Strah, nihče mi ni enak,
ker jaz sem pravi junak.
Banana je moja najljubša hrana.

Imam velike oči, da dobro ponoči vidim
in grbast nos, ki nobenemu ni kos.
Ime mi je Strah.

Sem Strah, premagam te na mah.
Ko spim, strah izgubim.
Jaz sem Strah, pravi strah.

Pablo Kapun, 3. a

To je moj strah,
zgleda kot pravi junak.
Vedno, ko se zbudi,
na stranišče ga tišči.
Z mamo živi,
ki se vedno reži.

Najbolj se boji
debelosti in starosti.
Ko na zajtrk hiti,
se najbolj razveseli,
ko toast zadiši.

To je moj strah.
Zdaj veste,
da ni junak.
Poboljšati se želi.
Držite pesti!

Liza Stergar, 3. a

Pesem o strašnem strahu

Eva Ornik, 5. a

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, vzgo-
jiteljic 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.


