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Prvošolci spoznavajo življenje 
nekoč

V sredo, 15. 2. 2023, smo se s prvošolci odpravili 
na poučen pohod. Pri spoznavanju okolja smo namreč 
pričeli spoznavati, kako so živeli naši predniki. Tokrat 
so nas najbolj zanimale stare hiše v naši okolici. Ugo-
tavljali smo, iz kakšnih materialov so bile grajene ter 
kakšnih oblik. Seveda se je vmes našel tudi čas za ma-
lico in posladek ter igro.

1. a in b 

Varnost na internetu

V sodelovanju Službe Vlade za digitalno preobraz-
bo in YUNO – tvoja šola so pripravili sklop 5 delav-
nic na temo varnosti na spletu. Tako skozi interaktive 
delavnice spoznaš vse o pasteh in izzivih interneta in 
socialnih omrežjih, o spletnem bontonu in spletni od-
govornosti ter lažnih informacijah.

Internet: tvoj najboljši prijatelj ali največji sovra-1. 
žnik?
Spletni bonton in odgovornost na spletu2. 
Socialna omrežja: z glavo v objavo!3. 
Spletno nasilje4. 
Lažne informacije5. 

Zelo pomembno je, da smo pri uporabi spleta od-

govorni in previdni. Splet nam po eni strani prinese 
marsikaj koristnega, poučnega, zanimivega, zabavne-
ga, po drugi strani pa če ga ne uporabljamo ustrezno, 
je lahko dokaj nevaren. Zato je potrebno premišljeno 
objavljati vsebine na socialnih omrežjih, biti je treba 
previden, komu zaupaš svoje podatke, ker nikoli ne 
veš, kdo je na drugi strani in kaj bo z njimi počel. To-
rej previdnost ni nikoli odveč.

8. b

Kurentova maska

Pust je praznik, ki se ga veselimo vsi, saj se takrat 
našemimo z najmlajšimi, uživamo v pustnih krofih in 
praznujemo. Značilna pustna maska Ptuja, Dravske-
ga polja in okolice je kurent. Po izročilu s poskako-
vanjem kurenti s hudim truščem iz dežele odganjajo 
zimo in zlo, vanjo pa kličejo pomlad ter dobro letino. 
Tudi učenci 1. a in 1. b razreda so izdelali svoje kuren-
te. Vsak je iz odpadnega časopisnega papirja, vejic in 
kolaž papirja izdelal kurentovo masko. Kurente smo 
obesili pred razrede, da nas obvarujejo zla in v razrede 
prinesejo veliko dobrega.

1. razreda
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Sneženi mož 

Sneženi mož je stal sredi širne poljane. Bil je raz-
očaran in žalosten. Razočaran je bil, ker svet ni bil pi-
san, ni bilo rož.

Sneženi mož se je odpravil v gozd. Tam je srečal 
veveričko. Videl jo je držati iglico. Vprašal jo je, če je 
to roža. Potem se je spomnil, da to ni roža. Odšel je 
nazaj, od koder je prišel. Ko je opazil, da se začenja 
pomlad, je videl kar naenkrat veliko rož. Končno je 
videl svet v čudovitih barvah in se je lahko stopil.

Gaja Mlinarič, 3. a

Sneženi mož je stal sredi širne poljane. Bil je raz-
očaran in žalosten. Razočaran je bil, ker svet ni bil pi-
san, ni bilo rož.

Sneženi mož je šel naprej. Srečal je miško, ki je is-
kala hrano. Sneženi mož jo je vprašal, kje lahko najde 
rože. Miška mu je povedala, kam naj gre. Sneženi mož 
je odhitel. Prišel je do mesta. Na enem od oken je za-
gledal rožo. Rekel si je, da rože res obstajajo. Bil je zelo 
vesel, ker je videl vsaj eno rožo.

Lara Kmetič, 3. a

Misli o sreči na valentinovo 

Srečen, srečna sem ...

ker imam starše,•	
ker živim v Sloveniji,•	
ker imam družino in prijatelje,•	
ker imam družino in lahko plešem hip hop,•	
ker imam domače živali,•	
ker imam prijatelje in domače živali,•	
ker imam družino,•	
ker živim v Sloveniji, kjer imam družino, prijatelje •	
in denar,
ker imam družino, prijatelje in domače,•	
ker imam živali in družino,•	
ker imam hišo in denar,•	
ker lahko igram nogomet,•	
ker imam hrano, oblačila in igrače,•	

ker lahko plešem balet,•	
ker imam dom, denar in družino,•	
ker imam ocene,•	
ker imam prijatelje in vse, kar potrebujem,•	
ker vem, da me imajo nekateri ljudje radi,•	
ker imam takega dobrega brata in prijateljice.•	

Učenci 3. a

Moj delovni dan 

V ponedeljek sem se zbudila ob 6.45. Ko sem se 
zbudila, sem najprej pojedla zajtrk, se preoblekla in si 
umila zobe. V šolo sem odšla ob 7.20. Pouk se vsak po-
nedeljek začne ob 8. uri. Na urniku imam MAT, SPO, 
2 uri SLJ, ŠPO in GUM. Do začetka pouka se družim s 
prijateljicami. Od 9.35 do 10.00 imam malico. Po ma-
lici imam od 10.00 do 11.35 pouk. Kosilo imam med 
11.35 in 12.00. Po kosilu imam še eno uro pouka. Po 
končanem pouku grem vsak drugi ponedeljek k do-
datnem pouku. Od 13.30 do 14.00 sem pri podaljša-
nem bivanju. Ko je ura 14.00, grem na gimnastiko. Pri 
gimnastiki delamo različne vaje. Po gimnastiki grem 
domov. Doma najprej pojem jabolko, potem se grem 
učit in nazadnje pocrkljam svojega mačka. Ob 19.00 
najprej pojem večerjo, potem se umijem, nazadnje si 
umijem še zobe. Ob 21.00 grem spat. Pred spanjem 
berem knjigo.

Ajda Vogrin, 3. a

Kraljica in krona

Nekoč je pred davnimi časi živela kraljica. Imela 
je zlato krono. Živela je v gradu. Ni bila sama, imela 
je pomočnike in kralja. Zelo sta se imela rada. Zelo 
rada sta imela oblačila. Ko je bila noč, sta šla v zlato 
posteljo. Ko je kraljica dala na zlato omarico krono, 
se je zableščala. Ko se je kraljica zbudila, je naslednje 
jutro ni več bilo. Kraljica je bila huda. Zbudila je kralja 
in rekla, kje je njena prekrasna krona. Kričala je. Kralj 
ji je rekel, da ne ve. Kraljica je vprašala, kdo ji je ukra-
del krono. Po celem gradu sta jo začela iskati, vendar 

Filip Teodor Črešnar, 3. aAjda Vogrin, 3. a
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je nista našla. Kraljica je bila žalostna. Spraševala se 
je, kdo bi bil tako nesramen, da ji je vzel zlato krono. 
Videla je, kdo jo je vzel. Kralj jo je vzel. Vprašala ga je, 
zakaj ji je lagal in ji vzel zlato krono. Povedal ji je, da 
ne verjame, da je on kralj. Zato je vzel krono. Kraljica 
mu je rekla, naj jo kar obdrži, saj si gre kupit novo. 
Ko si je kupila novo, je bila ta še lepša, ker je imela 
bisere. Kraljica je bila zelo vesela, ker sta imela vsak 
svojo krono. 

Žana Simonič, 3. a

Kje so zlati copati?

Nekega dne je zajec iskal svoje copate. Odšel jih je 
iskat v gozd, a jih ni našel. Odšel jih je iskat k šivilji. 
Šivilja mu je obljubila, da mu zašije zlate copatke. Zelo 
ga je zeblo v tačke. Zajec je spet odšel k šivilji. Šivilja 
mu je obljubila, da bodo copatki sešiti naslednji dan. 
Prinesla mu je nove copate. Odšel je v gozd. Umazal si 
je svoje nove zlate copatke. Hitro si jih je umil. Odšel 
je na sprehod. Srečal je gospo, ki mu je zašila zlate co-
patke. Še enkrat se ji je zahvalil. A ona je imela še eno 
presenečenje. To so bile zlate nogavice zanj.

Gaj Kurnik, 3. a

Čarobni petelin

Pred davnimi časi je stala kmetija, v kateri je živel 
kmet s tremi sinovi. Čez sedem let je kmet umrl. Naj-
starejša sta bila vesela, da je oče umrl, najmlajšemu pa 
ni bilo vseeno za očeta. 

Čez eno leto sta se starejša brata preselila in vzela 
vse, razen petelina. Ko sta odšla, je petelin spremenil 
barvo. Barva je bila zlata. Veter je najmlajšemu sinu 
prišepnil, da ko mu odpade pero, ga naj vzame in si 
nekaj zaželi. Zaželel si je denar, pok! Dobil je denar. 
Veter mu je pozabil povedati, da ima tri želje. Zaže-
lel si je še, da dobi nazaj očeta in da preuredijo hišo. 
Potem si je zaželel, da bi živel večno. Ampak, ko si je 
zaželel to, se je spremenil v petelina. Dvanajst let je 
bil v petelinji koži. Potem ga je našla deklica. Spet ji je 

prišepnil veter, naj poljubi petelina. Poljubila ga je in 
spremenil se je v princa. Čez eno leto sta se poročila. 

In živela sta srečno do konca svojih dni. 
Nejc Klemenšak, 4. a

Kralj in služabnik 

Za tremi gorami je bila dežela, v kateri je vladal 
zlobni kralj. Kralj je imel v gradu zmaja, kateri je poje-
del vsakega, ki kralju ni plačal dovolj zlatih kovancev. 

Kralj je imel služabnika, kateri je imel zelo lepo 
ženo. Njegova žena je bila najlepše dekle v deželi. Kralj 
se je želel s služabnikovo ženo poročiti. Zahteval je, 
da mora služabnik plačati veliko denarja ali pa se bo 
morala njegova žena z njim poročiti. Kralj jo je zaprl k 
zmaju, ker ni imela dovolj zlata in se ni hotela z njim 
poročiti. Služabnik je bil zelo žalosten in se je odločil, 
da reši svojo ženo. Izve, da ima zmaj čarobno kost, ki 
ti da neizmerno moč. Ponoči, ko je zmaj spal, mu je 
ukradel kost. S kostjo služabnik premaga hudobnega 
zmaja in začara, da oba s kraljem izgineta za zmeraj. 
Služabnik reši svojo ženo. 

Služabnik in njegova žena zavladata v deželi. Vsi 
so srečni, saj ne rabijo več plačevati zlatih kovancev. 
Srečno živijo do konca svojih dni. 

Niko Horvat, 4. a

Na božično noč

Pred devetimi gorami in tremi vodami je na kme-
tiji ob božični vasi živel kmet po imenu Johan. Bil je 
najbolj prijazen človek, kaj jih poznamo. Za božič si je 
vedno zaželel, da bi bili vsi zdravi. Naenkrat pa si je za 
božič zaželel, da bi njegove oči zagledale lepo prince-
sko. Dolgo je bil že sam in si je zelo želel, da bi se lahko 
poročil in imel nekoga ob sebi. In res se je to zgodilo. 
Spoznal je prekrasno dekle iz božične vasi, s katero sta 
se poročila in imela sedem otrok. Živela sta srečno do 
konca svojih dni.

Eva Stergar, 4. a

Emma Korošak, 3. aLina Končar Šuman, 3. a
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Dekliški tir

Brat je nekaj, kar cel dan tečnari,
da se z njim igram igro ferari.
Ko pridem iz šole, skuham špinačo.
Reče mi fuj, rad bi pogačo.
Zvečer se zavem, da zvezkov več ni,
bratec iz kota se mi smeji.
Včasih je angel, včasih hudič,
meni se zdi, da vreden je nič. 

Zoja Potočnik, 5. a

Narobe svet

Če telefoni gledali bi v ljudi, 
če s slikarjem čopič risal bi, 
če vnukec pazil bi na babico, 
če vzgojiteljice hodile v vrtec se bi igrat, 
če netopirji ponoči šli bi spat, 
če strojevodja vodil bi vlak, 
če voda plavala bi v plavalcu,
če bi dojenček uspavanko mami pel, 
če bi parfum smrdel. 

Če tak je kje na svetu red, 
je takšen red narobe svet. 

Liza Stergar, 5. b

Obisk Tuheljskih toplic

Danes vam bom povedal, kako sem preživel svoj 
najljubši dan v Tuheljskih toplicah. 

Ko smo se zbudili, smo se uredili in odšli na zajtrk. 
Na zajtrku smo pojedli in se odpravili v našo hotelsko 
sobo. Ko smo prišli v sobo, smo se preoblekli v kopal-

ke in se odpravili na bazene. Ko smo prišli do baze-
nov, sem se najprej spustil po toboganu. Odkorakali 
smo v bližnjo restavracijo, kjer smo si naročili pico. 
Ko smo pojedli, smo se vsi skupaj odšli kopat v olim-
pijski bazen. Po kopanju smo odšli v hotelsko sobo ter 
spakirali in odšli v živalski vrt v Zagrebu. Vozili smo 
se uro in pol. Ko smo prispeli, smo si ogledali različne 
vrste živali. Odšli smo tudi v trgovino, kjer smo kupili 
magnetke za spomin. Odhiteli smo proti Sloveniji. Ko 
smo prišli čez mejo, mi je postalo slabo. Potem smo 
končno prišli domov. 

Tuheljske toplice in živalski vrt sta mi bila zelo 
všeč, zato upam, da se še kdaj vrnemo tja. 

Patrik Greifoner, 5. b

Nenavaden dan

Nekega dne sem sedla na svojo posteljo in odprla 
knjigo. Zavrtelo se mi je v glavi in kar naenkrat sem 
videla, kaj se mi je zgodilo.

Pristala sem v gozdu. Slišala sem smejanje in vide-
la velik črn oblak dima. Šla sem pogledat in zagledala 
žolno in žabca. Žabec mi je ponudil žužke. Raje jih 
nisem pojedla, ker so bili malo preveč pečeni. Ker bi 
se z lahkoto sprli, sem si zamislila, da bi bila raje, kjer 
ni zažgane hrane. Pristala sem na poljani. Zazeblo me 
je. Stari hrast pa je glasno žagal. Vprašala sem ga, kaj 
je narobe. Povedal je, da ne more nehati smrčati. Veter 
v deblu ga je tako zelo žgečkal, da še spati ni mogel. 
Vedela sem, kaj morem storiti. Požgečkala sem ga po 
vejici in hrast ni imel več težav s smrčanjem. Ko sem 
pogledala v svojo dlan, je nisem imela več in tudi jaz 
sem izginila. Pristala sem v svoji sobi.

Upam, da se dogodivščina še kdaj ponovi.
Tia Toplak, 5. b

LITERARNE STRANI

Žan Homec, 5. bMerjema Ašćerić, 8. bFilip Peja, 2. a Tineja Rupnik, 9. b
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Nekega dne sem se zjutraj zbudil na tleh. 
Za zajtrk sem jedel kruh s sladkornimi kockami. 

Hlače sem si oblekel čez glavo in majico čez noge. Ko 
sem se igral, sem imel samo enega prijatelja in to je 
bilo drevo. Kosila sploh nisem jedel, ker sem bil v šoli 
in se nisem zavedal, da pišem test za oceno. Popoldne 
sem na treningu nogometa namesto žoge brcnil svo-
jega soigralca. Zvečer sem se umil z ledeno vodo in 
obrisal s kuhinjsko krpo.

Ko sem šel spat, pa sem spal z nogami na blazini. 
To je bil moj nenavaden dan.

Pablo Kapun, 5. b

Veseljaki iz Žalca

Veseljaki iz Žalca hodijo
v Slovenske Konjice po konje,
potem pa v Kočevje po kočije. 
Z njimi se peljejo v Mežico po mreže, 
da lahko z njimi lovijo vole po Voličini. 
Ustavijo se v Laškem na pivu, 
nato pa se peljejo v Rogatec po roge.
Nazadnje še gredo v Tržič trgovat z vsem, 
kar so na poti nabrali. 

Zoja Potočnik, Erik Risek, Vid Ploj,
Maj Kramberger Jamnikar in Kial Mulec, 5. a

Zajec išče copate

Nekoč je živel zajec, ki je imel zlate copate. Odpra-
vil se je spat. Ko se je zbudil, so copati izginili. Povedal 
je prijateljem. Prijatelji so mu jih pomagali iskati. Is-
kali so jih, ampak jih niso našli. Pomislil je, da so mo-
goče pri lisici, saj ona vedno krade stvari. Šli so k njej. 
A lisica ni odprla vrat. Pogledali so okoli in našli zlate 

copate. Zajček je bil ves vesel in jih je nosil cel dan. 
Naslednji dan je bil zelo vesel še v šoli. Tam je povedal, 
kaj se mu je zgodilo z njegovimi zlatimi copati.

Lara Kmetič, 3. a

Prstomet

Včasih sem igral nogomet, 
sedaj pa je hit prstomet. 
Žoga na igrišču drvi,
igralec se s prsti za njimi podi. 

Tisti, ki bo močen kot vol, 
bo moral spraviti trikotnik v gol. 
Žoga se težko kotali, 
ker v oblili je kot trikotniki. 

Vsak po svoje je visok, 
teče po igrišču brez nog. 
Zmagovalcev je deset, 
vsak drži se kot pripet. 

Pablo Kapun, 5. b

Nejc Ozmec, 8. bAmbrož Kurnik, 9. bDžejna Ašćerić, 5. a Ray Mulec, 9. b

Neja Vogrin, 3. a
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Interesna dejavnost –
obdelava lesa

V letošnjem šolskem letu se interesna dejavnost 
– obdelava lesa izvaja vsako sredo in po dogovoru z 
učenci tudi v ponedeljek. Poteka v tehnični učilnici in 
delavnici, ki je opremljena s stroji, ki jih potrebujemo. 
Obiskuje pa jo največ učencev. V tem šolskem letu je 
pri urah prisotnih tudi več kot 25 učencev. 

Interesna dejavnost pomeni tudi enega od nači-
nov za razširjanje in poglabljanje splošnega in poseb-
nega znanja. Pri interesni dejavnosti gre za navajanje 
na koristno in zdravo preživljanje prostega časa in 
ustvarjanje ugodne klime za razvoj lastne osebnostne 
podobe.

Obiskujejo jo učenci od 4. do 9. razreda. 
Učenci 4. razredov interesno dejavnost letos obi-

skujejo prvič in so nad njo zelo navdušeni. Nekateri 
učenci so se sploh prvič srečali z lesom in njegovo 
obdelavo. Spoznavajo kakšne vrste lesa poznamo, kaj 
lahko z njim delamo, kakšna orodja pri tem upora-
bljamo ter kako za les skrbimo. Skupaj z učenci 5. ra-
zredov spoznavajo samo delavnico ter pravila varno-
sti in obnašanja v njej. 

Učenci višjih razredov obdelave lesa ne obiskujejo 
prvič in vse to že poznajo, čeprav pravila varnosti po-
novimo pred pričetkom vsake ure. 

Učenci 4. in 5. razredov izdelujejo preprostejše 
izdelke, ki zahtevajo manj obdelave s stroji. Izdeluje-
jo različne okraske, škatlice za shranjevanje drobnih 
predmetov, lesene ploščice z napisi. Zelo radi pišejo s 
pirografom, ki je namenjen graviranju na les.

Učenci višjih razredov si izberejo svoj načrt ali ga 
narišejo in samostojno izdelujejo kompleksnejše iz-

delke. Izdelujejo kozolce, vedra, različne hiške in še 
ogromno različnih izdelkov. 

Učenci 9. razredov, Alen Sužnik, Ambrož Kurnik 
in Rene Marin, interesno dejavnost obiskujejo že peto 
leto. So pravi mojstri, ki brez problema pomagajo tudi 
ostalim mlajšim učencem, katerim žaganje, vrtanje in 
brušenje predstavlja manjše težave. Še vedno so naj-
bolj veseli, ko lahko ob prisotnosti učitelja žagajo s 
tračno žago. 

V sklopu interesne dejavnosti smo v mesecu fe-
bruarju pričeli s pripravami na tekmovanje iz kon-
struktorstva in obdelave gradiv, ki bo potekalo konec 
marca. Sodelovali bomo v 4. različnih kategorijah ob-
delave gradiv (les, kovine, umetne mase in papir).

Janja Horvat, prof. tehnike

Izbirni predmet –
obdelava gradiv les

Letos smo se v duhu prihajajočega Svetovnega pr-
venstva v smučarskih poletih v Planici pri izbirnem 
predmetu obdelava gradiv les, odločili, da bomo iz-
delali svoj navijaški rekvizit. Zato so učenci 7. in 8. 
razredov, ki izbirni predmet obiskujejo, naredili lese-
ne raglje. 

Učenci so narisali načrt na računalniku z grafič-
nim programom Qcad ter v tehnični delavnici izde-
lali lesene raglje. Leseno ragljo so izdelali iz različnih 
kosov lesa, ki se jih združi z žebljički. Izdelava raglje 
zahteva veliko mero natančnosti in preciznosti, saj je 
izdelana iz več manjših delov. Na koncu je vsak uče-
nec izdelal svojo delujočo ragljo. 

Janja Horvat, prof. tehnike

INTERSESNA / IZBIRNI
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Za vas so pozitivne misli iz srca pripravili naši tretješolci.

Positive thoughts

Be
 h

ap
py

. (T
in

ej
 R

ib
ič

)

Shine all day. (Lina Končar Šuman)

Be thankful. (Emma Korošak)

Have a nice day. (Filip Teodor Č
rešnar)

Be joy
ful. (Ava Čuček)

Believe
 in lov

e. (Evelin Maher)
Believe in happiness. (Ajda Vogrin)

Th
ink

 h
app

y 
tho

ug
hts

. (Gaja
 M

lin
ari

č)

Be 
the

 lig
ht. (

Lara Kmetič)

Don't give up. (Lana Dolinar)

Today is a good day. (M
aša Klevže)

Bel
iev

e in
 yo

urs
elf. 

(Aljaž Kocbek)

Be strong. (Žana Sim
onič)

Be positive. (Mila Potočnik)

Be
 c
re
at
iv
e. (

Ža
ne

t O
rn

ik
)

Be
 s
af
e. 

(G
aj 

Ku
rn

ik
)

Be brave. (Blaž Murko)

Choose peace. (Neja Vogrin)

It's
 c
oo
l t

o 
be

 k
ind

. (M
ila

 M
na

sij
ev

ić)
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NAŠI NAJMLAJŠI

Snežinke smo najmlajša skupina v vrtcu v Voličini. 
Kljub temu da smo najmlajši je vsak dan nekaj nove-
ga, posebnega in drugačnega. Trudimo se premagova-
ti vse nastale ovire, ki nam stopijo na pot.

 Za nami sta posebna tedna, teden kulture in 
pustni čas. V tednu kulture smo namenili čas pred-
vsem branju, pripovedovanju, ustvarjanju, pogovoru 
in spoznavanju našega pesnika Franceta Prešerna. V 
tem tednu nas je obiskala pravljičarka Aleksandra. 

V sklopu celotnega vrtca smo izvedli knjižni se-

jem, kjer so si otroci izmenjali knjige, katere so pri-
nesli od doma. 

Končuje se pustni čas, v katerem smo neizmer-
no uživali. Zelo zanimivo je bilo ustvarjanje z našimi 
majhnimi dlanmi, nastali so navihani pisani klovni. 
Veliko smo prepevali, rajali z ostalimi skupinami iz 
vrtca. Izdelali smo si svojo skupinsko masko Snežin-
ke. Skupaj z obema skupinama jaslic smo se odpravili 
na krajšo povorko po Voličini. Upajmo, da bomo pre-
gnali zimo in priklicali pomlad.

Dogodivščine v skupini Snežinke

Otroci z vzgojiteljicama skupine Snežinke



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

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

Zg. Voličina 28, 2232 Voličina
041 856 814

w
w
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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

 

 

 

  

 

 

Matej Poštrak s.p. 
www.sivid.si     www.jepson.si     041-818-293 

      
 Orodje za obdelavo kovin          Led - razsvetljava 

 

SI - LED 

...ker znamo, hočemo in zmoremo. ...ker znamo, hočemo in zmoremo....ker znamo, hočemo in zmoremo.

      znam za več   
Več znanja z vadnicami Več znanja z 

interaktivnimi 
vadnicami.

www.znamzavec.si | 080 19 22

DN191178-Oglas Šolarček-ZZV.indd   1 24/10/2019   12:19

PROSTOR ZA
VAŠ OGLAS

GRADBENIŠTVO IN STORITVE
Z GRADBENO MEHANIZACIJO

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

tel.: 041 650 488, 031 650 488

www.najemtiskalnika.si

KO JE NAJEM CENEJŠI
OD NAKUPA TISKALNIKA

041 630 496

NAJEM BARVNIH TISKALNIKOV IN MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV

www.plinarna-maribor.si



Galerija likovnih izdelkov

Tinkara Kocbek, 5. aErik Risek, 5. aKlara Sužnik, 5. a

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 2022/23 vpisanih 223 
učencev v 13 oddelkih, od tega se 2 učenca izobražujeta na domu. Organizirane imamo 4 skupine podaljšanega bivanja v skupnem obsegu 68 ur na 
teden. Vrtec v začetku septembra obiskuje 95 otrok, ki so razporejeni v 6 skupin.

V letu 2022 smo praznovali 265-letnico organiziranega šolstva in 120-letnico šolske zgradbe v Voličini. V letu jubilejev sta se zgodili dve pomembni 
zadevi. Šola je bila energetsko sanirana, zato smo v kurilni sezoni 2022/23 šolske prostore, telovadnico in vrtec v Voličini začeli ogrevati s pomočjo 
geotermalnih sond. Na šolski telovadnici se je uredila nova fasada, zamenjala so se vsa okna in energetsko zelo potratni reflektorji z veliko bolj varč-
nimi LED reflektorji. Tudi v vrtcu in šoli so se zamenjala vsa svetila. OŠ Voličina je izdala zbornik Okno v svet 3.

Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Neža Kuhar, Vita Munda in Neja Ditner, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih stra-
ni: Vesna Denjo, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Zaposleni na OŠ Voličina se bomo tudi v šolskem letu 2022/23 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

GOSTIŠČE & MOTEL

PROSTOR ZA
VAŠ OGLAS

www.plistor.siwww.plistor.si


