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Šolsko leto začeli podobno, kot 
smo lanskega končali

Spoštovani starši, dragi otroci in učenci, spoštova-
ne sodelavke ter sodelavci, sonce zdaj že prej zahaja, 
poletje se je poslovilo … Ni mu hudo, saj ve, da bo 
kmalu spet nastopil njegov čas. Ponudilo je priložnost 
jeseni, da zasije v vsej svoji veličini. 

Vstopili smo v novo vrtčevsko in šolsko leto in pri-
čeli pisati novo poglavje v knjigi življena. Vanjo smo 
vstopili, tako otroci in učenci, kot starši, s svojimi pri-
čakovanji, željami in novimi izkušnjami. Vanjo smo 
vstopili mi, zaposleni v vrtcu in šoli, ki bomo s svojim 
strokovnim znanjem skrbeli, da se bo zapisalo poglav-
je, ki bo ostalo v prijetnem spominu vsem nam. 

Upamo, da bo letošnje vrtčevsko in šolsko leto 
takšno, kot ga poznamo, da bomo skupaj in drug z 
drugim. Upamo, da ne bo prekinitev zaradi »korone«, 
da ne bo potrebnih dolgih pisem in telefonskih pogo-
vorov, videokonferenc. Upamo, da bo leto, takšno kot 
mora biti, takšno kot ga imamo radi in se ga veselimo 
– v živo, med prijatelji, kreativno in uspešno. 

Zaključuje se mesec september 2021. Vse skupine 
otrok in vsi učenci so bili v vrtcu oz. šoli. Od 26. 1. 
2021, ko so se v lanskem šolskem letu otroci in učenci 
postopoma začeli vračati nazaj v vrtce in šole, ni bila 
še nobena skupina vrtca oz. noben oddelek šole v ka-
ranteni. 

Zaradi razmer pouk na začetku tega šolskega leta 
poteka podobno, kot smo ga končali v lanskem, torej 
v matičnih učilnicah oz. tako imenovanih mehurčkih. 
Toplo jesensko vreme dopušča, da učitelji pri predme-
tih, kjer je to mogoče, izvajajo pouk na prostem. Vsi 
učenci uporabljajo v skupnih prostorih šole zaščitne 
maske. Učenci od 6. do 9. razreda pa tudi v matičnih 
učilnicah. Že tretje šolsko leto koronavirus močno 
vpliva na delo v vrtcu in šoli. 

Na začetku šolskega leta imamo v šolo vpisanih 
219 učencev v 12 oddelkih, od tega se dve učenki iz-
obražujeta na domu. Organizirane imamo 4 skupine 
podaljšanega bivanja, v skupnem obsegu 65 ur. Vrtec 
v začetku septembra obiskuje 95 otrok, ki so razpore-
jeni v 5 polnih oddelkov in enega polovičnega. V po-
lovični oddelek so pretežno vključeni otroci, ki bodo 
v naslednjem šolskem letu začeli obiskovati 1. razred. 

V skladu s sprejetimi sklepi sveta zavoda so se 
učenci od 2. do 9. razreda v času od torka, 7. 9. 2021, 
do petka, 10. 9. 2021, odpravili na strokovne ekskur-
zije, ki so jim odpadle ob zaključku lanskega šolskega 
leta. 

Zdravje v šoli je bilo predavanje, ki ga je izvedla 
Mojca Ivankovič Kacjan, dr. med., spec., pediatrije, na 
1. roditeljskem sestanku, 7. 9. 2021, za starše, ki imajo 
otroke v vrtcu ali I. VIO in na 1. roditeljskem sestan-
ku, 14. 9. 2021, za starše učencev II. in III. VIO. Na 
predavanju je bilo staršem svetovano, koliko časa je 
primerno, da otroci in učenci preživijo pred zasloni. 

Publikacija z naslovom Smernice za uporabo zaslonov 
je dostopna tudi na spletni strani OŠ Voličina. Pripo-
ročamo, da jo preberete.

Učence I. VIO je 20. 9. 2021 obiskal pisatelj, Igor 
Plohl. To je tisti Igor iz Lenarta, ki se prevaža z vo-
zičkom in prav posebnim kolesom, izdelanim za in-
valide. Je učitelj v bolnišnični šoli in odličen pisatelj. 
Rad pripoveduje o svojem življenju, levčku Rogiju in 
ljudi ozavešča o invalidih. Učenci so spoznali, kako 
se iz vozička presede v avto in kako kolesari s svojim 
posebnim kolesom. Učence je seznanil s paraolimpij-
skimi igrami. Ogledali so si njegove slikanice in pri-
sluhnili odlomku iz knjige Rogi in Edi na paraolim-
pijskih igrah. Skupno srečanje pa je zaključil z mislijo: 
»S prijatelji je vse lažje!« 

Učenci od 1. do 9. razreda so v sredo, 22. 9. 2021, 
imeli organiziran dan dejavnosti z naslovom Igriva ar-
hitektura. Delavnice so izvajali izkušeni in pedagoško 
podkovani arhitekti, krajinski arhitekti, umetnostni 
zgodovinarji, pedagogi in študenti arhitekture. Učen-
ce so na začetku seznanili s temo, ki jo bodo obrav-
navali. Sledili sta dve ali tri delavnic s praktičnim in z 
izkustvenim delom. V vsako temo tehniškega dne so 
bile vključene individualne in skupinske delavnice, v 
katerih so učenci ustvarjali sami, v delovnem duhu pa 
razvijali sposobnosti timskega dela, medsebojne ko-
munikacije in sodelovanja.

V četrtek, 23. 9. 2021, smo s športnim dnevom 
obeležili državni praznik - dan slovenskega športa. 

V petek, 24. 9. 2021, smo na šoli izvedli prav po-
seben športni dan - Tekaški športni dan, ki smo ga še 
bolj osmislili z zbiranjem kilometrov v okviru projek-
ta Tek podnebne solidarnosti.

V četrtek, 30. 9. 2021, so se na skupnem sestanku 
zbrali člani sveta zavoda in sveta staršev. 

Precej pestro šolsko leto, ki je pred nami, bomo 
lažje in bolj uspešno izpeljali s strpnostjo in z razu-
mevanjem. Vsi zaposleni se bomo trudili, da se bodo 
otroci v vrtcu in učenci v šoli dobro počutili. Prav vsi, 
torej vsak posameznik se mora potruditi in prispevati 
svoj delež, da nam bo uspelo. Spoštovani starši, tudi 
letos vas prosimo in od vas pričakujemo, da nam pri 
tem pomagate. Hvala.

Ravnatelj

David Lorenčič, 5. a
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Prvi šolski dan v 1. a

Zbudili smo se v lepo sončno septembrsko jutro. 
Ampak to jutro je bilo za naše prvošolce prav poseb-
no, saj so končno postali pravi šolarji. Zbrali smo se 
pred telovadnico, kjer nas je pozdravil ravnatelj šole. 
Skupaj smo odšli v telovadnico ter prisluhnili melodiji 
harmonike. S pesmijo Čebelice nas je pozdravil uče-
nec Luka Pučko, učenci 4. razreda pa so z učiteljico 
Silvo pripravili zanimivo igrico za naše bodoče prvo-
šolce. Učenci so postali prvošolci ob prejemu rumene 
rutice ter spominske knjige. Kasneje so se prvošolci 
skupaj z učiteljicama odpravili v učilnico, kjer so že 
opravili svojo prvo nalogo. Skupaj so sestavili sesta-
vljanko figur Lili in Bineta. Po prijetnih spoznavnih 
igrah pa je sledil vrhunec dneva, in sicer okusna čo-
koladna torta. Upamo, da bo ta dan učencem še dolgo 
ostal v prijetnem spominu. 

Učiteljice 1. a

Naravoslovni dan Zdravje 
 

Zdravje je ena izmed tistih vrednot, ki jih posku-
šamo razvijati skozi vso šolsko obdobje. Učenci 4. 
razreda so zato v okviru naravoslovnega dne poslu-
šali kratko predavanje o zdravi hrani, se preizkusili v 
sestavljanju prehrambene piramide, pripravljali zdrav 
in okusen mlečno sadni obrok ter spoznavali različne 
oblike odvisnosti. Izdelali so si tudi preprost model 
pljuč.

4. a

Četrtošolci o zdravju
 

V okviru naravoslovnega dneva Zdravje smo se 
veliko pogovarjali o zdravem načinu življenja. Pozor-
nost smo namenili predvsem zdravi prehrani. Izdelali 
smo prehransko piramido, ki nas pouči o tem, koliko 
in katerih živil je priporočljivo zaužiti na dan. Prav 
tako smo se sami preizkusili v pripravi enostavnega 

AKTUALNO
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obroka. Receptov sploh nismo potrebovali. Ideje za 
pripravo zdravega in enostavnega namaza so kar same 
padale iz naših glav. Namazi so bili zelo okusni. Naš 
dan pa smo zaključili še s pogovorom o našem zelo 
pomembnem organu, o pljučih, katerih model smo 
poskušali izdelati tudi sami.

4. b

Naravoslovni dan Zdravje

Zadnji torek v septembru smo imeli naravoslovni 
dan, njegova tema je bila zdravje. Naravoslovni dan 
smo začeli z vajami za sproščanje, sledilo je predava-
nje študentke medicine z naslovom Zdravje srca in 
ožilja. Po malici smo se odpravili ge. Mariji Čuček, ki 
je govorila o rastlinah, ki vsebujejo mnogo vitamina 
C, npr. šipek, drem, drobnjak, jabolko ... Za nas je pri-
pravila zelo okusen čaj, ki smo ga z veseljem popili. 

Sledil je kratek sprehod po Voličini. V šoli smo izdela-
li jedilnike, s čim bolj zdravimi jedmi.

7. b

Obisk pisatelja Igorja Plohla
 

Učence 1. VIO je v ponedeljek, 20. 9. 2021, obi-
skal invalidni pisatelj Igor Plohl. Pokazal nam je vse 
svoje otroške slikanice in nam predstavil leva Rogija. 
Preko slikanic smo spoznali pisateljeve dogodivščine. 
Prebral nam je odlomek iz knjige Rogi in Edi na pa-
raolimpijskih igrah in odgovoril na številna vprašanja 
o nastanku knjig. Učence je zanimalo, kako nastane 
knjiga, kdo sodeluje pri njenem nastanku, koliko časa 
nastaja ... Obljubili smo mu, da si bomo knjige izpo-
sodili v šolski knjižnici. Komaj že čakamo, da jih pre-
beremo!

Mateja Karneža

Tekaški športni dan s pridihom 
solidarnosti

 

V petek, 24. 9. 2021, smo na šoli izvedli prav po-
seben športni dan - Tekaški športni dan, ki smo ga 
še bolj osmislili z zbiranjem kilometrov v okviru pro-
jekta Tek podnebne solidarnosti. Učenci so poskušali 
preteči in prehoditi čim več kilometrov. Za en dan so 
postali športniki, ki bodo s svojimi pretečenimi kilo-
metri zbirali sponzorje. Vsak učenec bo poskušal pri-
dobiti največ 1 evro sponzorskega denarja, ki ga bomo 
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s pomočjo Slovenske Karitas poslali Karitasu v Keniji 
in Malaviju. Tam sadijo drevesa. Ena sadika drevesa 
stane 1 evro. Ta dan so naši športni učenci pretekli 
in prehodili skupaj kar 921,08 km! Učencem 6. a in 
8. b je uspelo prehoditi in preteči več kot 9 km, kar je 
pohvalno. V okviru takega načina izvajanja športnega 
dne smo združili dvoje, napravili smo nekaj za svoje 
zdravje in še na tak način pomagali nekomu druge-
mu. 

Petra Cvikl Marušič

Dan slovenskega športa v 2. a
 

Tudi drugošolci so v četrtek, 23. 9. 2021, prazno-
vali dan slovenskega športa. Igrišče na Strmi Gori je 
bil njihov končni cilj. Pot, 8 prehojenih kilometrov, 
so v prijetnem jesenskem vremenu opravili brez te-
žav. Na cilju pa še ples in tek, potem pa raziskovanje 
gozda, igre na igrišču … Čas je prehitro minil. Nejini 
in Milini družini še enkrat hvala, da smemo priti na 
obisk.

2. a

Izlet v Celje

Včeraj smo s šolo odšli v Celje. Obiskali smo Celj-
ski grad, Celjsko kočo in jamo Pekel.

Pri vhodu v grad nas je že pričakal vodič. Pokazal 
nam je cel grad, mučilnico in različne vrste mečeva-
nja. Okrepčali smo se s sendviči, si kupili spominek in 

se odpravili na avtobus. Peljali smo se do jame Pekel. 
V jamo smo šli z vodičem Izidorjem, ki nam je poka-
zal kapnike, netopirje, slap itd. Ko smo prišli iz jame, 
so nas od svetlobe bolele oči, na srečo sem v žepu imel 
sončna očala. Pojedli smo sladkarije ter se odpravili 
na kočo. Ko smo prispeli, smo pojedli kosilo, odšli na 
avtomobilčke, kjer smo se zelo zabavali. Po vožnji z 
avtomobilčki smo se odpravili domov. Starši so nas že 
nestrpno pričakovali, saj so nas vsi močno stisnili, ko 
smo prišli.

Bilo se je lepo vrniti domov. Upam, da bomo kma-
lu spet ponovili takšen izlet.

Žiga Godec, 5. a

Strokovna ekskurzija 6. a

Drugi teden v septembru smo se z avtobusom od-
pravili v jamo Pekel in v Tehno park Celje. Po vožnji 
smo pred jamo pomalicali ter se nato odpravili vanjo. 
Jama Pekel je edina v Sloveniji, v kateri so našli ostan-
ke pračloveka. Domačini so mislili, da je to temna 
luknja ali vhod v pekel. V jami je stalna temperatura 
10 stopinj Celzija. Na stropu vhoda so spali netopirji. 
V jami smo videl kapnike različnih barv, iz katerih je 
kapljala voda. Po zanimivem ogledu jame je prišel na 
vrsto zipline, s katerega smo se navdušeno spuščali. 
Nato smo se odpeljali v Celje ter ga občudovali. Pri-
voščili smo si še sladoled, ki smo ga jedli na poti v 
Tehno park. Tam smo si ogledali robote, napravo na-
videznega letenja, vesolje, izdelavo bankovcev z naši-
mi obrazi in druge prekrasne izume. Najbolj se mi je 
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vtisnil v spomin sprehod po jami, saj smo hodili po 
železnih stopnicah. Bile so zelo spolzke in smo morali 
zelo previdno hoditi po njih, medtem ko smo si ogle-
dovali kapnike.

Eva Ornik, 6. a

Strokovna ekskurzija v Mozirskem 
gaju in Logarski dolini

V začetku septembra smo se sedmi razredi odpra-
vili na strokovno ekskurzijo. Najprej nas je pot vodila 
v Mozirski gaj, kjer smo se v parku sprehodili med 
cvetlicami in drevesi, videli smo tudi čebelnjak, ribnik 
in papagaje, povzpeli smo se na razgledni stolp, kjer 
smo imeli čudovit razgled na okoliško pokrajino. Za 
tem nas je čakala biološka delavnica, v kateri smo ob 

reki Savinji iskali različne živalske vrste in ugotavljali 
čistost reke. Na koncu smo se še odpeljali v Logarsko 
dolino, kjer smo se po gozdni poti povzpeli do slapa 
Rinka.

7. a in b

Strokovna ekskurzija 8. razredov
 

V torek, 7. 9. 2021, so se učenci 8. a in b razreda 
odpravili na strokovno ekskurzijo na Dolenjsko. Naj-
prej so v OŠ Brihtna glava v Radovici na zabaven in 
zanimiv način spoznali značilnosti Bele krajine, nato 
so obiskali izvir reke Krupe, kjer so se najbolj pogu-
mni v njej tudi ohladili. Na koncu so si ogledali še 
Sevniški grad in grajski park. Imeli so se lepo.

Janja Horvat

AKTUALNO
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Strokovna ekskurzija 9. razreda 

V torek, 7. 9. 2021, so se učenci 9. a odpravili na 
strokovno ekskurzijo na Primorsko. Najprej so si ogle-
dali Predjamski grad in spoznali zanimivo zgodbo o 
roparskem vitezu Erazmu Predjamskem. Potem so si 
ogledali Postojnsko jamo, kraljico jamskega sveta, in 
doživeli čudežni svet človeške ribice. Na koncu so se 
razvajali in uživali v soncu obsijanem Portorožu. Pol-
ni čudovitih vtisov so se zvečer vrnili domov.

Brane Lazič

Tehniški dan Igriva arhitektura

V sredo, 22. 9. 2021, smo na šoli gostili ekipo izku-
šenih in pedagoško podkovanih arhitektov in študen-
tov. Po uvodnih predavanjih in pogovorih so sledile 
praktične in igrive delavnice. Predavateljice so na po-
učen in igriv način učence seznanile o razumevanju 
prostora, globalnem segrevanju in trajnostno ureje-
nem prostoru.

V petih šolskih urah je šola zaživela v posebnem 
ustvarjalnem vzdušju.

Brane Lazič

Igriva arhitektura v 1. razredu
 
V 1. razredu so se učenci srečali z arhitekturo na 

igriv način. Ema jim je predstavila različne arhitek-
turne objekte. Pri opazovanju le-teh so uporabili vse 

svoje čute in se za nekaj časa prelevili v arhitekturne 
detektive. Iz revijalnega papirja so izdelali trdne in 
udobne stolčke. Vsak je izdelal tudi posebno hišo, v 
kateri so našle zatočišče igračke ljudi, hišnih ljubljen-
cev in vozil. Prvošolci so bili nad aktivnostmi navdu-
šeni in so z delom in igro nadaljevali še v OPB.

Silva Potočnik

Igriva arhitektura v 2. razredu

V tednu vseživljenjskega učenja smo se prvi dan 
srečali s pisateljem Igorjem Plohlom, drugi dan nas je 
obiskala košarkarska šola in z nami opravila trening. 
V sredo, ko so nas obiskali arhitekti, smo že komaj 
čakali novih izzivov. S pomočjo Ane in Petre smo 
spoznali poklic arhitekta in kakšno je njegovo delo. 
Potem smo si ogledali različna bivališča, tudi takšna 
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zelo nenavadna, in že razmišljali o svoji sanjski hiši. 
Narisali smo jo na leseno deščico in pričeli z zida-
njem. No, z zabijanjem žebljev in prepletanjem volne. 
Sledilo je oblikovanje iz papirja. Tudi to nam je s po-
močjo rezanja, prepogibanja in lepljenja uspelo. Samo 
opremili smo še prostore in naše hiške že čakajo na 
nove naloge. Učiteljica nam je povedala, da bomo s 
temi hiškami opravili še kakšno likovno nalogo.

2. a

Tretješolci arhitekti
 

Po mnenju tretješolcev je bil dan, ko so nas obi-
skali ustvarjalci Igrive arhitekture, eden izmed lepših 
dni v šoli. Spoznavali so različna svetovna mesta in si 
ogledali njihovo arhitekturo. Postali pa so tudi čisto 
pravi arhitekti. Iz lesenih kock, zelenja in plodov so 
naredili maketo Voličine, narisali načrte za zelene po-
vršine in v skupinah ustvarili svoje sanjsko igrišče. Bili 
so zelo ustvarjalni.

Simona Čuček

Igriva arhitektura v 4. a
 
Igriva arhitektura je navdušila tudi učence 4. a. Da 

je les naravni gradbeni material, so učenci že dobro 
vedeli, da pa lahko ponudi tudi veliko igrivosti in za-
bave, pa je bilo pravo presenečenje. Ob tekmovanju v 
gradnji najvišjih zgradb je marsikomu zastal dih. Vsi 
skupaj smo doživeli resnično igriv tehniški dan.

4. a

Arhitekturno igriv dan v 4. b
 

(nadaljevanje na zadnji strani)
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Utrinki smo nova skupina otrok v vrtcu Voličina. 
Najdete nas v šoli ob 1. razredu. Dvanajst utrinkov 
je pogumno, veselo in igrivo zakorakalo v novo vr-
tčevsko leto. Postali smo dobri prijatelji, ki se skupaj 
igramo, ustvarjamo, pojemo, telovadimo, radovedno 
raziskujemo in s svojim otroškim navdušenjem lep-
šamo dneve vsem, ki nas srečajo. Ker smo že veliki, se 
radi pripravljamo na 1. razred in znamo že marsikaj. 

Kako smo dobili ime? Zvezdni utrinki so čudovite 
zvezde repatice, ki izpolnjujejo želje, če imaš srečo in 
ravno v tistem trenutku pogledaš v nebo. Tako se je 
našima vzgojiteljicama izpolnila želja in dobili sta 12 
luštnih in prijetnih otrok, ampak v zameno nam bosta 
vsak dan izpolnili kakšno željo. Kaj si pa želimo mi? 
Nas osrečijo že drobne stvari, in sicer da smo najboljši 
prijatelji in se imamo radi, da se lahko veliko igramo, 
prepevamo, poslušamo zgodbe in pravljice, fantje 
obožujemo traktorje in avtomobile, punce pa punč-
ke in kuhinjo. Radi imamo živali in plišaste igrače, še 
posebej v čarobnih trenutkih, ko na krilih domišljije 
oživijo in nam pripravijo kakšno presenečenje. Uživa-
mo tudi na sprehodih, na igralih, v gozdu, na igrišču. 
Skratka, kjer je veselo, tam smo mi. 

Ob koncu vam izdamo, kakšni so prijatelji ...

Zvezdana Majhen: Prijatelji

Prijatelji so kot zaklad,
ki najde ga vsak sam,
nikoli ne zahtevajo,
da jim kar koli dam.
Z najboljšimi prijatelji 
zaupno pokramljam,
o čem me ne sprašujte,
ker tega ne izdam.
Z njimi se zabavam,
pojem, klepetam,
smučam, drsam, plavam,
nogomet igram.
Prijatelji spreminjajo
nevihto v sončen dan
in če bo treba, bi za nas
skočili v ocean.

Utrinki vsem želimo lepo, uspešno in zdravo šol-
sko leto. Radi se imejte, veliko se smejte, kdaj pa kdaj 
pa se ozrite v nebo, da se vam kakšna skrita želja iz-
polnila bo. Pa srečno ...

NAŠI NAJMLAJŠI

Utrinki

Skupina Utrinki z vzgojiteljicama Lariso in Nastjo



www.plinarna-maribor.si

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

G: 041 547 189
E: servis@mursec.eu

www.servis-mursec.si

MURŠEC d.o.o.
JUROVSKA CESTA 7

2230 LENART

GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO

DRAGO KEREC s.p.
Sp. Žerjavci 53, 2230 Lenart

tel.: 041 650 488, 031 650 488

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

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814
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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.
Placar 11 b

2253 Destrnik

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

www.najemtiskalnika.si

KO JE NAJEM CENEJŠI
OD NAKUPA TISKALNIKA

041 630 496

NAJEM BARVNIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV

GOSTIŠČE & MOTEL

 

 

 

  

 

 

Matej Poštrak s.p. 
www.sivid.si     www.jepson.si     041-818-293 
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(nadaljevanje z 9. strani)
Ta dan je bil prav posebno zanimiv. Obiskala nas je 

študentka za arhitekturo ter nam povedala veliko za-
nimivosti o lesu. Spoznali smo njegov pomen, si ogle-
dali vrste lesa, ga povonjali, tipali ... Na koncu smo se 
prelevili v prave arhitekte. Les je postal naš gradbeni 
material. Nekatere izdelke bomo lahko koristno upo-
rabili, drugi nam bodo služili le kot dekoracija. Tehni-
ški dan smo zaključili z lepimi občutki.

4. b

Igriva arhitektura v 6. razredu

V sredo je šesti razred obiskala animatorka, ki 
nam je predstavila, kako je lahko arhitektura igriva 
in ustvarjalna. Po začetni predstavitvi smo začeli iz-
delovati držalo za šolske potrebščine in maketo svoje 
sobe ali kakšnega drugega prostora. Oba izdelka smo 
lepo okrasili z okrasnim papirjem. Potem je napočil 
meni najljubši del. Preuredili smo učilnico v dnevno 
sobo, restavracijo, učilnico za ustno ocenjevanje in še 
v nekaj drugih prostorov. Učilnico smo urejali tudi s 
pripomočki, ki jih je prinesla animatorka. Vsi smo se 
imeli super. Upam, da se še kdaj tak dan ponovi.

Eva Ornik, 6. a

Igriva arhitektura v 5. razredu

Zjutraj smo se učenci zbrali v razredu. Učiteljica, 
ki nas je obiskala, nam je povedala veliko novega o ar-
hitekturi. Najprej smo si ogledali različne mostove in 
kupole. Spoznali smo delo arhitektov. Nato smo nare-
dili kupolo iz mavca. Pri tem smo se precej popackali. 
Na zadnji delavnici smo naredili most iz lesa, ki pa se 
nam je na koncu vedno podrl. Bilo je zanimivo.

Ela Završnik Trojner, 5. a

Ustvarjalne delavnice Igriva
arhitektura

Na sredini delavnici smo v našem razredu najprej 
izdelali maketo mesta, pri kateri smo morali upošte-
vati urbanistične značilnosti, nato je sledila izdelava 
protipotresne hiše, izdelali smo tudi lučke z različni-
mi vzorci. Na koncu smo izvedli še zanimiv kviz, ki je 
vseboval vprašanja z začetnega predavanja o znanih 
slovenskih arhitektih in njihovem delu.

7. b

Igriva arhitektura, 5. a Igriva arhitektura, 6. a Igriva arhitektura, 7. b

Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu, razen v času poletnih počitnic (julij in avgust). OŠ Voličina neprenehoma izdaja Šolarčka od decembra 
1998, ko je izšla prva številka. V šolskem letu izide 10 številk. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo vrtec oz. šolo, vsi zapo-
sleni in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, župan in drugi predstavniki Občine Lenart, častni občani Občine Lenart, ZRSŠ OE Maribor in MIZŠ. 
V imenu otrok, učencev, vzgojiteljic in učiteljev ter drugih zaposlenih se 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 2021/22 vpisanih 219 
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 95 otrok, ki so razporejeni v 5,5 skupin. Organiziran je polovični oddelek vrtca. 

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Alex Fekonja, Neža Kuhar in Vita Munda, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih 
strani: 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 za svoje zdravje. Pri delu se bomo za-
posleni še naprej 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.

trgovine
      znam za več   

Več znanja z vadnicami Več znanja z 
interaktivnimi 

vadnicami.
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