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Ob zaključku šolskega leta 
2005/06
Septembra je šolo začelo obiskovati 224 učencev, 
ker se je ena učenka prešolala in se jih je 7 všolalo 
na našo šolo, jih je ob zaključku šolskega leta 
vpisanih 230. K šoli spadata tudi dva oddelka 
vrtca, in sicer vrtec v Voličini in vrtec v Selcih. 
V oba oddelka je vključeno 48 otrok. Pedagoško 
delo v tem šolskem letu je potekalo nemoteno, po 
letnem delovnem načrtu šole ter letnih pripravah 
učiteljev in drugih strokovnih delavcev in v 
skladu s smernicami Zavoda RS za šolstvo ter 
Ministrstva za šolstvo in šport.
Strokovni delavci šole in vrtca se trudimo 
dobro sodelovati s starši, saj le obojestransko 
prizadevanje tako šole in staršev pripomore k 
uspešnemu delu in počutju otrok ter učencev. 
Čeprav se šola trudi sodelovati s starši nam v 
nekaterih primerih to žal ne uspeva.
Šola in vrtec sta v tem šolskem letu izpeljala vse 
načrtovane roditeljske sestanke in govorilne ure. 
Organizirali smo tudi več samostojnih prireditev, 
in sicer: 3. februarja - proslavo ob kulturnem 
dnevu, 24. marca - proslavo ob materinskem 
dnevu, 12. maja - prireditev Učenci pojemo, 
plešemo in igramo ter zaključno prireditev z 
razstavo, ki bo v četrtek, 22. junija. Učenci so šolo 
zastopali tudi na raznih tekmovanjih iz znanja ter 
športnih tekmovanjih. Prav tako pa so sodelovali 
s svojimi točkami na drugih prireditvah, in sicer: 
na proslavi ob prazniku krajevne skupnosti 
Voličina, na prireditvi ob odprtju obnovljenih 
prostorov v kulturnem domu Selce, na Maistrovih 
prireditvah v Zavrhu, na prireditvi Tisoč iskric 
smo prižgali, prav tako pa smo se predstavili na 
občnem zboru PGD Voličina ter DU Voličina itd.
Šola je v tem letu prejela priznanje 
Hortikulturnega društva Maribor, in sicer Zlato 
vrtnico 2005 za izredni uspeh v prizadevanju za 
olepšanje našega okolja.
Po dveh letih aktivnega sodelovanja v projektu 
Ekošola je OŠ Voličina pod mentorstvom Regine 
Harl v tem šolskem letu prvič prejela ekozastavo. 
Seveda smo se z ekovsebinami pri pouku in 
dnevih dejavnosti ter vzgoji naših učencev in 
otrok v vrtcu ukvarjali tudi prej. V teh zadnjih 
dveh letih pa smo naša prizadevanja strnili tako, 
da jih z ekozastavo lahko pokažemo tudi navzven. 
Na tem področju smo bili zelo uspešni pri 
zbiranju odpadnega papirja ter zbiranju odpadnih 
kartuš in tonerjev. Zaradi ločenega zbiranja 
odpadkov smo na letnem nivoju za polovico 

zmanjšali stroške odvoza smeti.
Na šoli so v tem letu zraven Ekoprojekta potekali 
tudi drugi projekti, in sicer: Knjigobube, V krogu, 
Strategije za zmanjševanje nasilja, Celostni pristop 
k državljanski vzgoji. Z omenjenimi projekti 
skušamo izboljševati odnose med vsemi, ki se 
srečujemo v šoli, saj le sami lahko prispevamo, da 
bo počutje v šoli dobro in da se bomo počutili v 
njej kar se da varno.
Šolsko leto je zaključilo 32 devetošolcev. Med 
temi jih je 13 bilo takih, ki so bili zvesti bralni 
znački vseh osem let, 9 učencev te generacije je 
doseglo odličen uspeh v 9. razredu, 7 učencev 
je bilo odličnih vseh osem let, za nagrado jih je 
Občina Lenart v sredo, 21. 6., peljala na izlet na 
Dunaj. Generacija devetošolcev je pri nacionalnih 
preizkusih znanja iz matematike, slovenskega in 
biologije v povprečju dosegla 60% uspešnost. 
5 devetošolcev bomo vpisali v Knjigo zlatih 
učencev OŠ Voličina.

Tekmovanja
Na šoli že 3 leta vzpodbujamo branje oziroma 
bralno pismenost, saj se strokovni delavci, ki 
so zadolženi za bralno značko ter razredniki 
trudijo in motivirajo učence za branje, da bi jih 
bralno značko osvojilo čim več. Strokovni delavci 
šole menimo, da je tekoče branje in branje z 
razumevanjem osnova za uspešno in kvalitetno 
delo učencev v šoli. Iz tega razloga, kot sem že 
omenil, vzpodbujamo branje in ocenjujemo, da 
bi morali vsi učenci ob zaključku I. triade, torej 
3. razreda, tekoče brati. Med 230 učenci jih je v 
tem šolskem letu bralno značko osvojilo 170 ali 
kar 74%. Zelo uspešni so bili učenci I. triade in 
3. a razreda osemletke, saj so vsi osvojili bralno 
značko. Čestitam!
Tudi na področju tujih jezikov učence 
vzpodbujamo k branju, saj jih je 17 od 22, ki 
obiskujejo izbirni predmet tuji jezik nemščina iz 
7. 8. in 9. razreda, sodelovalo v tekmovanju iz 
nemške bralne značke (Epi - Lesepreis). Prav tako 
pa se je 48 učencev od 5. do 9. razreda udeležilo 
tekmovanja iz angleške bralne značke (Epi - 
Readin Badge).
Na šolskem tekmovanju iz znanja matematike 
je od 230 učencev sodelovalo 144 in jih 
je 61 osvojilo bronasto Vegovo priznanje. 
Vzpodbujanje logičnega razmišljanja, analiziranja, 
sklepanja in povezovanja je prav tako zelo 
pomembno in hkrati daje osnovo za učinkovito 
delo učencev na naravoslovno-matematičnem 
področju.
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Plesna in gledališka ter lutkovna skupina so 
nastopile na območnih revijah, prav tako pa 
OPZ in MPZ. Na šoli smo izvedli vsa načrtovana 
šolska tekmovanja, saj so se le na tej osnovi lahko 
učenci udeležili tekmovanj na višjem nivoju.
Večina učencev je bila v tem letu uspešna, 
nekateri, ki niso odlični ali prav dobri, so v šolsko 
delo tudi vlagali veliko truda, zato želim vsem za 
dosežen uspeh in trud iskreno čestitati. Posebej 
pa želim čestitati učencem, ki so bili uspešni na 
tekmovanjih iz znanja, športnih tekmovanjih in 
še kakšnih drugih, zato jih v nadaljevanju želim 
posebej predstaviti.
KURNIK Timotej je osvojil srebrno priznanje 
na tekmovanju iz Vesele šole (mentorica Alanka 
Knuplež).
MESAREC Blaž je v finalu posamičnega 
atletskega prvenstva za OŠ na Ptuju v teku na 
60m dosegel odlično 4. mesto (mentorica Petra 
Cvikl).
DAMIŠ Matija je osvojil srebrno priznanje za 
uspeh na tekmovanju iz Vesele šole (mentorica 
Alanka Knuplež).
KOLARIČ Saška je v finalu posamičnega 
atletskega prvenstva za OŠ na Ptuju v teku na 
300m dosegla odlično 6. mesto (mentorica Petra 
Cvikl).
PULKO Katja je osvojila srebrno priznanje za 
uspeh na tekmovanju iz Vesele šole (mentorica 
Alanka Knuplež).
LEŠNIK Mitja je osvojil zlato priznanje za 
uspeh na zgodovinskem kvizu “Zgodovina 
železnic” (mentorica Zdenka Ekselenski).
KAJBIČ Monika je dosegla osemletni odlični 
uspeh.
TUŠ Monika je dosegla odlični uspeh vseh osem 
let.
PLOJ Natalija je osvojila srebrno Proteusovo 
priznanje iz znanja biologije (mentorica Irena 
Fišer).
MESAREC Tomaž je v finalu posamičnega 
atletskega prvenstva za OŠ na Ptuju v teku na 
600m dosegel 17. mesto (mentorica Petra Cvikl).
EKSELENSKI Špela je osvojila zlato priznanje 
za uspeh na tekmovanju iz Vesele šole (mentorica 
Alanka Knuplež).
KOCBEK Jon je osvojil zlato Turnerjevo 
priznanje na temo “Življenje Indijancev” 
(mentorica Zdenka Ekselenski) in zlato priznanje 
za uspeh na zgodovinskem kvizu na temo 
“Zgodovina železnic” (mentorica Zdenka 
Ekselenski).
KOLARIČ Monia je osvojila srebrno priznanje 

za uspeh na tekmovanju iz znanja o sladkorni 
bolezni (mentorica Irena Fišer) in dosegla 
osemletni odlični uspeh.
PUKŠIČ Jasmina je osvojila srebrno priznanje 
za uspeh na tekmovanju iz znanja o sladkorni 
bolezni (mentorica Irena Fišer) in dosegla 
osemletni odlični uspeh.
HORVAT Aleš je osvojil srebrno Proteusovo 
priznanje za uspeh na tekmovanju iz znanja 
biologije (mentorica Irena Fišer) in dosegel 
osemletni odlični uspeh.
SUŽNIK Barbara je osvojila zlato priznanje za 
uspeh na tekmovanju za Turnerjevo priznanje iz 
znanja zgodovine (mentorica Zdenka Ekselenski), 
zlato priznanje na zgodovinskem kvizu na 
temo “Zgodovina železnic” (mentorica Zdenka 
Ekselenski) in srebrno Vegovo priznanje za uspeh 
na tekmovanju iz znanja matematike (mentorica 
Alojzija Rožman).
RAŠL Tamara je osvojila srebrno priznanje 
za uspeh na tekmovanju iz znanja o sladkorni 
bolezni (mentorica Irena Fišer), zlato priznanje 
za uspeh na tekmovanju iz znanja biologije 
(mentorica Irena Fišer) in dosegla osemletni 
odlični uspeh.
SUŽNIK Aleksander je osvojil srebrno Vegovo 
priznanje za uspeh na tekmovanju iz znanja 
matematike (mentorica Alojzija Rožman), srebrno 
priznanje za uspeh na Stefanovem tekmovanju iz 
znanja fizike (mentorica Irena Pernat), srebrno 
priznanje za uspeh na zgodovinskem kvizu na 
temo “Zgodovina železnic” (mentorica Zdenka 
Ekselenski), zlato priznanje za uspeh na Vegovem 
tekmovanju iz znanja matematike (mentorica 
Alojzija Rožman), zlato Turnerjevo priznanje na 
temo “Življenje Indijancev” (mentorica Zdenka 
Ekselenski). Aleksander je dosegel tudi odlični 
uspeh vseh osem let.
Zelo dobro so šolo zastopali tudi člani MPZ, saj 
so se pod mentorstvom Anite Grajfoner - Petrič 
uvrstili na medobmočno revijo MPZ, ki je bila 
15. maja na OŠ Črešnjevec. Prav tako uspešni pa 
so bili člani plesne skupine Pobalini, ki so se pod 
mentorstvom Mojce Vogrin - Pivljakovič uvrstili 
na medobmočno revijo, ki je bila v petek, 26. 
maja, v Ormožu.
Vsem mentorjem in učencem za dosežene uspehe 
na tekmovanjih iskreno čestitam in se jim hkrati 
zahvaljujem, da so tako dobro zastopali šolo v 
ožjem in širšem okolju.
OŠ Voličina se je marca, skupaj s 6 šolami 
prijavila na projekt, ki ga je razpisalo Ministrstvo 
za šolstvo in šport in ga sofinancira Evropski 
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socialni sklad. Nosilka projekta je OŠ Brežice. 
Projekt ima naslov Od kakovosti k odličnosti. 
Namenjen pa bo izboljševanju pismenosti 
učencev, saj bodo učenci preko IKT komunicirali 
z mentorji o prebranih knjigah.

Šolski sklad
Kot že vrsto let je tudi v tem šolskem letu bil 
zelo uspešen šolski sklad. Ob tej priložnosti 
se iskreno zahvaljujem vsem sponzorjem in 
staršem donatorjem, ki verjamejo v idejo šolskega 
sklada. V tem šolskem letu smo lahko iz sredstev 
šolskega sklada kupili učila in učne pripomočke 
v višini nekaj več kot 1.688.000,00 SIT ter hkrati 
financirali izdajo 10 številk šolskega glasila 
Šolarček v višini skoraj 409.000,00 SIT. Odbor 
šolskega sklada se je sestal v torek, 16. maja. 
Odbor sestavljajo 4 predstavniki staršev in 3 
strokovni delavci šole. Na omenjenem sestanku 
so člani šolskega sklada potrdili predlog nakupa 
učil in učnih pripomočkov, ki so jih pripravile 
vzgojiteljice v vrtcu ter učitelji, ki poučujejo v 
šoli. Za potrebe vrtca smo kupili učila in učne 
pripomočke od podjetja AOX, d.o.o. Maribor v 
višini 136.452,00 SIT. Za nakup računalnikov za 
računalniško učilnico smo namenili 400.000,00 
SIT. Od podjetja Ječnik d.o.o. smo kupili učila 
za prvo in drugo triado v skupni vrednosti 
504.072,00 SIT. Za potrebe fizike smo od 
podjetja AV Elektrospekter kupili 3 nastavljive 
nizkonapetostne napajalnike v skupni vrednosti 
171.100,00 SIT. Za potrebe knjižnice smo kupili 
23 CD-jev in DVD-jev, na katerih se nahajajo 
razne risane pravljice. Kupili pa smo tudi 169 
knjig od različnih založb, in sicer take, ki so tudi 
po oceni učiteljev primerne za branje od 1. do 9. 
razreda. Skupna vrednost CD-jev in knjig znaša 
476.307,33 SIT.

Svetovalna storitev ZRSŠ
Šola je v marcu zaprosila Zavod RS za šolstvo 
OE Maribor za svetovalno storitev, in sicer 
pomoč pri samoevalvaciji pedagoškega dela 
(analiza pedagoškega dela šole in vrtca kot 
celote). Svetovalna storitev se je na šoli izvajala 
konec meseca aprila in maja. Šolo je obiskala 
predstojnica mag. Vera Bevc in drugi svetovalci 
zavoda. Ob tej priložnosti so pregledali 
pedagoško dokumentacijo strokovnih delavcev in 
pri večini učiteljev izvedli hospitacijo v razredu. 
V ponedeljek, 29. maja, je analizo svetovalne 
storitve strokovnim delavcem šole predstavila 
predstojnica ZRSŠ OE Maribor in poudarila, da 

na podlagi dokumentacije in spremljave pouka 
ocenjuje, da delo na šoli poteka zelo dobro.
Da so uspehi na tekmovanjih naših učencev tako 
lepi, da je ocena ZRSŠ OE Maribor o spremljavi 
pedagoškega dela dobra, je zagotovo zasluga 
strokovnih delavcev, ki svoje delo opravljajo 
vestno, strokovno in z veliko intuziazma. Zelo 
vesel sem zadovoljstva učiteljev ob poročilu 
Zavoda za šolstvo o našem skupnem delu, 
saj sem bil prepričan, da delamo prave stvari 
in da jih delamo prav, čeprav je ob začetku 
svetovalne storitve v zbornici bilo čutiti manjše 
nezadovoljstvo ob vprašanju, zakaj je svetovalna 
storitev sploh potrebna, če ravnatelj čuti in 
ve, da se ne na šoli trudimo, da delamo dobro. 
Ocena oziroma informacija, ki smo jo na podlagi 
svetovalne storitve dobili, je dodatno potrdilo 
o našem prizadevanju za dobro delo in je 
hkrati vrnila zadovoljstvo na obraze strokovnih 
delavcev.
Učitelji in drugi strokovni delavci šole se veliko 
izobražujemo ter na ta način prinašamo novosti 
v izvajanje pouka. Vsi strokovni delavci se 
udeležujejo srečanj mentorske mreže šol - bivših 
študijskih skupin. Šola je 4 leta vključena v 
projekt mreže učečih se šol, ki jo izvaja Šola za 
ravnatelje.
Na koncu pa želim vsem učencem in učiteljem ter 
drugim delavcem šole mirne in prijetno preživete 
počitnice, saj bomo spočiti in z nabrano novo 
energijo v poletnih počitnicah lahko spet 1. 
septembra stopili smelo v novo šolsko leto.
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Izbor naj knjige v šolskem letu 
2006/2007
Na šolo smo se letos v okviru knjižničarskega 
krožka odločili, da izberemo naj knjigo tega 
šolskega leta. Pri krožku smo zato izdelali 
glasovnice in glasovalno škatlo. Vsak učenec 
naše šole je lahko glasoval le 1-krat. Na zadnjem 
srečanju naših malih knjižničarjev smo preštevali 
vaše glasove in ugotovili, da je NAJ KNJIGA 
naše šole TRNJULČICA.

Seveda boste imeli ponovno priložnost, da že 
septembra ponovno glasujete za vašo naj knjigo, 
ki jo boste mogoče prebrali med poletnimi 
počitnicami v prijetni senci. Ne pozabite, knjige 
imajo možnost, da vas popeljejo v svet domišljije, 
svet sanj in nepozabnih dogodivščin. Zato nikar 
ne razmišljajte in vzemite knjigo raje v roke.

Mateja Karneža

Grk Zorba
V mesecu maju smo se učenci, ki obiskujemo 
izbirni predmet glasbena dela, odpravili v SNG 
Maribor in si ogledali balet Grk Zorba.
Pred začetkom so nas preko zvočnikov opozorili, 
da moramo izklopiti mobilne telefone.
Grk Zorba je napisal Mikis Teodorakis. Opera je 
sestavljena iz dveh dejanj.
1. dejanje
V vas na Kreti pride Američan John, ki se 
spoprijatelji le z Zorbo. Zorba ga uči življenjsko 
filozofijo. John se zaljubi v mlado vdovo, ki pa 
je na njegovo žalost že obljubljena Yougosu. 
Starejša umetnica Madame Hortense pa se naveže 

na Zorbo, ker pa Zorba preveč ljubi svobodo, ne 
razmišlja o resnem razmerju.
2. dejanje
Med Johnom in mlado vdovo se je razvila 
globoka ljubezen, vendar vsi vaščani tej vezi 
nasprotujejo. Mlado vdovo vaščani ubijejo. Zorba 
Johna reši preden ga pogubi nesrečna ljubezen. 
Madame spozna, da je njena ljubezen do Zorbe 
brezupna. Madame nato zboli in tudi umre. 
Zorba žaluje in John ga spomni življenjskih 
naukov. Na koncu skupaj zaplešeta in pridružijo 
se jima tudi vsi vaščani.
Med prvim in drugim dejanje je bil čas za oddih. 
Po koncu opere smo od navdušenja vsi ploskali, 
tako so zaključek zaplesali še kar trikrat.
Grk Zorba se mi je zelo vtisnil v spomin. Bilo je 
fantastično.

Katja Lampreht, 7. r.

Končni izlet v Prekmurje
29. 5. smo se učenci 3. razredov z učiteljicami 
odpravili na končni izlet v Prekmurje. Najprej 
smo se najedli in malo posladkali. Nato smo 
si ogledali lončarja. Stopili smo v sobo, kjer 
delajo izdelke iz gline. Dva gospoda sta sedela 
za mizo, oba sta izdelovala vrčke. Lončar, ki je 
vrček dokončal, je za nas naredil majoliko. To je 
vrček z ozkim vratom. Vzel je kos gline in ga dal 
na stroj. Roke je položil na glino in pritisnil na 
gumb. Plošča in glina sta se začeli vrteti. Glina je 
naenkrat postala visoka. Majolika je sestavljena 
iz treh delov, zato jo je razstavil in vsak del lepše 
oblikoval ter pritrdil. Nato je naredil majhen, a 
lep vzorček. Odpravili smo se v sobo, kjer so 
prodajali izdelke. Z ogledam delavnice smo nato 
končali. Prišel je vodja in z njim smo šli do peči, 
v kateri žgejo glino. Povedal nam je tudi nekaj 
o peči. Šli smo pogledat še zelo staro hišo, ki je 
bila prekrita s slamo. V njej je bila črna kuhinja, 
stara postelja in delavnica. Vrnili smo se na 
avtobus in se odpeljali. Prišli smo na postajo, s 
katere se je že videla reka Mura. Šli smo mimo 
mlina in do trgovine, pri kateri so se učiteljice 
dogovorile za prevoz z brodom. Prišla je gospa, 
ki je povedala nekaj o brodu, to je čoln podoben 
splavu. Povedali so nam, da je Mura široka kar 77 
metrov. Bili smo presenečeni, ker se nam ni zdela 
tako široka. Ko smo izstopili, smo si ogledali še 
mlin od znotraj. Notri je bilo zelo lepo ohranjeno 
pohištvo. Ogledali smo si orodje, katerega so 
buderši potrebovali za nasip, ker je reka Mura 
tekla po svoje. Šli smo čez brv, ki je bila že takšna 
kot most in sta jo dva z lahkoto prečkala. Z 
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avtobusom smo se nato odpeljali v prekmursko 
ižo. Tam smo dobili takšno malico, kot so jo jedli 
buderši. Popekli smo si kruh in ga podrgnili s 
česnom ter ga namazali z zaseko. Poskusila sem 
ga in ni bilo preveč okusno, zato sem ga dala 
učiteljici. Šli smo na avtobus in v slaščičarno po 
sladoled. Naročila sem si eno kepico limone in 
eno čokolade, a seveda brez lešnikov, saj sem 
nanje alergična. Vrnili smo se na avtobus in si 
veseli med potjo domov lepo peli. 
Bilo je zelo lepo, a izlet je prehitro minil.

Karin Petko, 3. a

Tedensko kopanje na Ptuju
Od 22. 5. do 26. 5. 2006 smo imeli plavalni 
tečaj na Ptuju. V šolo smo prihajali ob 10.45. 
Ob enajstih pa smo se odpravili na avtobusno 
postajo v Voličini, kjer nas je že čakal avtobus. 
Na plavalni tečaj smo hodili trije razredi. Nekaj 
se jih je peljalo v kombiju. Prvi se je na Ptuj 
pripeljal kombi, drugi pa avtobus. Izstopili smo 
pred termami. Zunaj smo malo počakali, nato pa 
odšli noter, da so nas sprejeli. Potem smo imeli 
malico. Ko smo se namalicali, smo se odpravili k 
skupinskim garderobam. Prvi dan smo garderobe 
imeli po razredih, drugi dan pa smo imeli eno 
garderobo deklice in drugo fantje. S seboj smo 
morali imeti brisačo, kopalke in druge stvari. Ko 
smo se preoblekli v kopalke, smo vzeli brisačo, 
jo odnesli na klop in se stuširali. Potem smo se 
odpravili v mali bazen na jutranjo telovadbo. 
Učitelji so nas razdelili v skupine. Mene je imela 
učiteljica Leja. Najprej smo se naučili žabico, 
potem drsenje pod vodo in še druge stvari. Vsak 
dan smo šli v velik bazen in na valove ter na 
tobogan. Zadnji dan smo s seboj morali prinesti 
denar za sladoled. Ko smo polizali sladoled, smo 
se odpravili nazaj v Voličino. Tam so nas že čakali 
starši. Teden sem preživela zelo lepo. Plavalnega 
tečaja na Ptuju ne bom pozabila.

Nataša Brunčič, 3. a

Končni izlet
30. 5. 2006 smo se učenci 7. razredov z 
razredničarko Alojzijo Rožman in učiteljem 
Danijem Sajtlom odpravili na končno ekskurzijo. 
Naša prva točka je bila Logarska dolina. Vožnja 
je bila dolga, zato smo se pogovarjali. Ko smo 
prispeli v Logarsko dolino, se nam je pred očmi 
odpiral čudovit pogled na gorovje. Najprej smo 
se namalicali, nato pa smo se odravili proti slapu 
Rinka. Med hojo smo si ogledovali škodo, ki jo je 
naredil sneg. Sneg je podrl drevesa, hkrati pa nam 

je preprečil pot na Okrešelj. Pogled na slap Rinka 
je bil čudovit. Nato smo se povzpeli po skalah 
do Orlovega gnezda. Orlovo gnezdo je trgovina, 
bar in razgledna točka. Majhna hišica je vzidana 
v skalo, tako da smo imeli čudovit razgled. Nato 
smo se počasi odpravili nazaj do našega avtobusa. 
Pot nas je vodila proti Velenju. Tam smo se 
odpravili v muzej premogovništva, kjer so nas 
prijazno sprejeli.

Posedli smo se v velikanski garderobi, kjer nam je 
nadzornica obrazložila pravila. V rudnik smo se 
odpravili v dveh skupinah. Najprej smo si ogledali 
desetminutni film o nastanku premoga. Ogledali 
smo si nekaj razstavljenih predmetov, nato pa 
smo se oblekli in obesili naše “markice” na kline. 
Z dvigalom smo se odpeljali v muzejski del 
rudnika, kjer nas je že pričakal vodič. Najprej smo 
se seznanili z Antonom Aškercem, pa seveda ne 
pravim, ampak le z zvočno lutko. Ogledali smo si, 
kako so delali rudarji nekoč in kako delajo danes. 
Najbolj zanimiv je bil prikaz nesreče. Peljali smo 
se s tekočim trakom in jamskim vlakom. Nato 
smo pojedli rudarsko malico in se z dvigalom 
odpeljali na površje. 
Na poti nazaj v Voličino smo si prepevali ter 
si tako krajšali dolgčas. V Voličino smo prišli 
prepozno, a vsi veseli in zadovoljni.

Gregor Brdnik, 7. a

Področno in državno 
tekmovanje v atletiki za 
osnovne šole
V četrtek, 18. 5. 2006, smo imeli v Mariboru na 
atletskem stadionu Poljane tekmovanje iz atletike. 
Tekmovalne kategorije so bile: tek na 60 m, 300 
m, 600 m in 1000 m, štafeta 4x100 m, skok v 
daljavo in višino, met žogic in suvanje krogle. 
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Učenci iz OŠ Voličina smo sodelovali v teku. 
Naše uvrstitve so bile naslednje. Blaž Mesarec 
je v kategoriji mlajših učencev v teku na 600 m 
dosegel prvo mesto. Prav tako je Tomaž Mesarec 
v kategoriji mlajših učencev v teku na 60 m 
dosegel prvo mesto in Saška Kolarič v kategoriji 
mlajših učenk v teku na 300 m. V kategoriji 
starejših učenk pa sem v teku na 300 m tekmovala 
sama in dosegla tretje mesto.

Področno tekmovanje v Mariboru.

Menim, da smo dosegli zelo dobre rezultate, še 
posebej Tomaž, Blaž in Saška, ki so se uvrstili 
na državno prvenstvo. Državno prvenstvo je 
potekalo na atletskem stadionu na Ptuju.
Rezultati z državnega prvenstva: Saška K. je 
dosegla 5. mesto; Blaž M. je dosegel zadnje mesto 
in Tomaž M. je dosegel 1. mesto.  

Kristina Egghardt, 9. a

Državno tekmovanje na Ptuju.

Gibanje in šport za zdravje
Pomanjkanje gibanja je pogost vzrok za smrti, 
bolezni in druge prizadetosti. Raziskave Svetovne 
zdravstvene organizacije o dejavnikih tveganja 
kažejo, da je sedeči način življenja eden od 
desetih glavnih vzrokov za smrt in prizadetosti 
na svetu. Raziskave v Sloveniji kažejo, da se 
pomemben delež odraslih in mladih premalo 
ukvarja s športom. Gibanje in šport sta za zdravje 
pomembna, zato ker zmanjšujeta tveganje za 
prezgodnjo smrt, zmanjšujeta tveganje za razvoj 
sladkorne bolezni ali raka ter ljudem pomagata 
shajati z bolečinami, na primer z bolečinami v 
hrbtu, v kolenih. Za odrasle osebe velja, naj se 
gibljejo ali ukvarjajo s športom vsaj 30 minut 
vsak dan, otroci in mladostniki pa vsaj 1 uro. 
Gibanje in šport sta pomembna za zdravo rast 
in razvoj otroka in mladostnika. Gibanje med 
mladimi po državah upada. Glavni vzrok za to 
je preveč razširjen sedeč način življenje. Manj 
otrok hodi v šolo peš ali s kolesom. Preveč časa 
namenijo gledanju televizije, igranju računalniških 
igric, premalo pa se ukvarjajo s športom. Redno 
gibanje mladih preprečuje pomanjkanje čas in 
motivacij, občutek zadrege ali nesposobnosti ter 
pomanjkanje varnih prostorov za gibanje mladih. 
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Gibanje in šport koristita pri osvajanju preostalih 
zdravih načinov obnašanja, kot na primer 
izogibanje tobaku, alkoholu in nasilnemu vedenju.

David Golob, 8. r.

UNICEF-ova kampanja proti 
medvrstniškemu nasilju
V mesecu maju je organizacija UNICEF 
razdelila 5650 žog med vse osnovne šole. Od 
tega je OŠ Voličina dobila 7 žog. Žoge so kupili 
z delom sredstev, zbranih na poslovilni tekmi 
“zlate generacije nogometašev”. Poleg podpisov 
nogometašev nosijo tudi slogan akcije “Z žogo 
proti nasilju”. Zaradi aktualnosti in pomembnosti 
je akcijo podprl tudi minister za šolstvo in šport 
dr. Milan Zver, ministrstvo in posredno Zavod 
za šolstvo sta se pridružila UNICEF-u pri 
razdeljevanju žog.

Marko Čuček, 9. a

Zgodovinsko tekmovanje
V mesecu maju smo se učenci naše šole udeležili 
zgodovinskega tekmovanja na temo Azteki. 
Tekmovanje je potekalo v Univerzitetni knjižnici 
Maribor. Tekmovali smo naslednji učenci: Jon 
Kocbek in Aleksander Sužnik iz 9. b ter Barbara 
Sužnik iz 7 razreda. Vsi trije smo dosegli zlato 
priznanje.

Barbara Sužnik, 7. r.

Šola v naravi v domu Kavka
Od 22. do 26. maja smo se učenci 5. in 8. razreda 
odpravili v šolo v naravi. Bili smo v Livških 
Ravnah v domu Kavka blizu Kobarida.
Od ponedeljka do petka smo doživeli marsikaj 
zanimivega in poučnega. Naš dopoldanski 
in popoldanski program je bil raznovrsten in 
pester. Zvrstile so se različne dejavnosti, in sicer 
lokostrelstvo, kolesarjenje, namizni tenis, plezanje, 

orientacija, pohodništvo, prehranjevanje v naravi, 
spoznavanje zdravilnih zelišč in lišajev, ogled jame 
Kavka. Igrali smo tudi družabne igre in imeli 
ustvarjalni večer. Skratka v tem tednu smo se 
imeli lepo in se hkrati veliko naučili.

Nuša Ornik, 5. r.

AKTUALNO
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Muca
Muca hodi sredi noči,
a nobene miške ne ulovi.
Miška je v luknjici,
muce noter ne spusti.
Miška ni prestrašena,
muca pa močno razburjenja.
Miška vedno znajde se,
muca pa razbije vse.

Saška Kurnik, 3. a devetletke

Medvedkove pustolovščine
Nekoč je živel mali medvedek, ki je bral pravljice. 
Nekega dne je dobil veliko pismo. Mama je rekla, 
naj ga odpre. Mali medo je dobil kolo. Mama je 
rekla, naj se pelje do gospe Čebule in naj mu da 
eno čebulo. V mestu je srečal deklico. Imela je 
kup igrač. Z njo je bral knjigo. Medvedek je našel 
tudi album. V njem so bile slike. Medvedek se je 
usedel na kop in gledal slike.

Gregor Novak, 3. a osemletke

Mali trol se zaljubi
Nekega dne se je mali trol odšel igrat v gozd. 
Prišel je do nekega gradu, kjer je živel kralj 
Kuštron s svojo princeso Kuštrino. Mali trol se je 
zaljubil na prvi pogled in Kuštrina tudi. Zvečer ji 
je mali trol pel celo podoknico. Naslednji dan sta 
se poročila. Naenkrat pa se oglasi mama: “Mali 
trol, zbudi se, dan je!” Mali trol se je zbudil in 
spoznal, da so bile vse skupaj samo sanje.

Nastja Krajnc, 3. b

Zgodbica o trolu
Mali trol je šel po svetu. Hodil je in hodil in prišel 
do majhne vasi. V vasi je spoznal veliko travniških 
živalic in rastlin. Mali trol si je našel prenočišče 
na starem hrastu. Zelo rad se je sprehajal po 
travnikih. Mali trol je v vasi živel štiri tedne. 
Naveličal se je življenja med živalmi in rastlinami, 
zato je šel dalje po svetu. Čez dva dni je prišel v 
mesto. V mestu ni našel bivališča. Malega trola je 
videla starka. Takoj ga je vzela k sebi. Ime mu je 
dala Pihalček, saj je rad pihal. Pihalček je starki 
veliko pomagal. Pri njej je imel dom, redno je 
dobival hrano in čisto vodo. Čez osem tednov se 
je Pihalček mogel vrniti domov. Starka je bila zelo 
radodarna, zato mu je dala tri cekinčke. Pihalček 
se je ves vesel vrnil domov. Doma so ugotovili, 
da so cekinčki čarobni. Najprej so si zaželeli, da 
bi kuštroni umrli. In to se je zgodilo. Zdaj so vsi 
prebivalci gozda bili srečni do konca svojih dni.

Saška Kurnik, 3. a

BIL SEM NAJMOČNEJŠI NA 
SVETU
NEKOČ JE ŽIVEL FANT, KI JE BIL 
NAJMOČNEJŠI. PREMAGAL JE 
VSAKOGAR, KI MU J PRIŠEL NA POT. 
NEKEGA DNE JE VES JEZEN ODŠEL OD 
DOMA. NA POTI MU JE BILO DREVO IN 
PREMAKNIL GA JE, PRIBLIŽALA SE MU 
JE GORA IN TUDI NJO JE POSTAVIL NA 
STRAN. PRIŠLO JE SONCE, ZA NJIM ŠE 
LUNA IN ZVEZDE IN VSE JE ODMAKNIL 
S POTI. SREČAL JE DEČKE, KI SO SE 
LEPO IGRALI. PROSIL JIH JE ALI SE 
LAHKO PRIDRUŽI NJIHOVI IGRI. DEČKI 
SO GA LEPO SPREJELI. JEZA GA JE 
TAKOJ MINILA IN NJEGOV OBRAZEK JE 
NAPOLNIL SMEH. TAKO SE JE VES VESEL 
VRNIL DOMOV. POZABIL JE NA JEZO 
IN SVOJO MOČ. RAJE SE JE VESELIL IN 
SMEJAL S SVOJIMI PRIJATELJI.

JURE RECEK, 1. R.

Monia Kolarič, 9. b

Krpanova pot domov
Krpan je prispel na Dunaj. Tamkajšnji cesar ga 
je prosil, da pokonča zlobnega Brdavsa. Martin 
Krpan je to storil in vsi so mu bili hvaležni.
Naslednje jutro je Krpana čakal slasten zajtrk. 
Nato je natovoril kobilo in se odpravil proti 
domu. Med potjo je Krpan zaslišal tihe korake. 
Mislil je, da ga nekdo zasleduje. Nič se ni oziral, 
ampak je nadaljeval svojo pot. Bližala se je noč. 
Martin Krpan je kobilo privezal za velik hrast, 
se usedel in se najedel dunajskih klobas. Nato je 
Krpan padel v sanje. Medtem ko je Martin spal, 
je gostilničar iz sosednje gostilne ukradel sol, v 
vreče pa natrosil suho slamo. Martin sploh ni 
opazil, da prevaža suho slamo. Nekje opoldne 
so stražarji ujeli gostilničarja zaradi tihotapljenja 
soli. Čez nekaj časa so vojščaki ministra Gregorja 
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Martinu zaprli pot. Gregor Krpanu ni pustil 
nadaljevati poti, a Krpan mu je zagrozil, da če 
ga ne bo izpustil, mu bo zdrobil kosti do zadnje 
koščice. Minister Gregor se je brez premisleka 
umaknil. Tako je Martin nadaljeval svojo pot. 
Prispel je do svojega rojstnega kraja in se zgrozil. 
Vas so obkolili podli Turki. Martin Krpan se je 
tako razjezil, da je pobil vse do zadnjega. Oče 
in mati sta presrečna odhitela h Krpanu. Vsa 
družina je priredila pogostijo za junaka.
Martin Krpan je doma pomagal pri raznih 
opravilih, zato so ga vsi imeli radi. Vaščani so 
bili veseli Krpanove vrnitve, najbolj pa seveda 
njegova starša in Martin.

Andrej Sterniša, 7. r.

HIŠA IN SLON
NEKOČ JE ŽIVEL SLON. SLON, KI NI 
IMEL HIŠE. REKEL JE: “SEDAJ PA JE 
DOVOLJ!” SOSEDA JE VPRAŠAL, KJE 
NAJ DOBI HIŠKO. “V TRGOVINI,” MU 
JE ODGOVORIL SOSED. SLON SE MU 
JE PRIJAZNO ZAHVALIL. IN TAKO JE 
SLONČEK DOBIL HIŠKO.

JURE RECEK, 1. R.

Moja soba
Naše stanovanje je v mansardi. Moja soba je ob 
kuhinji. V njej je pohištvo rjave barve, z modrimi 
ročaji. Izdelano je iz lesa. Omara za oblačila je 
postavljena desno od vrat. Omara z igračami pa 
levo od vrat. Pisalna miza je ob oknu, postelja je 
ob omari z igračami. Tla so pokrita s parketom. 
Na njem je preproga. Na preprogi je narisan vlak 
z medvedki in zajčki. Parket je rjave barve. V 
moji sobi je tudi radio, ki je ob postelji. Svetlobo 
mi daje luč na stropu, na pisalni mizi namizna 
svetilka, čez dan pa imamo dnevno svetlobo. 
Moja soba je v obliki velike tiskane črke L. Imam 
tudi lončnico in veliko okrasnih predmetov. V 
moji sobi se zelo dobro počutim.

Rebeka Šnofl, 3. a devetletke

Moja soba je čista. V njej se igram, pospravljam 
in učim. Najraje imam svojo sobo. V sobi se 
počutim varnega. Imam računalnik, mizico, 
omaro in posteljo. Moja soba je podstrešna. Ima 
kvadratno obliko. Na strehi imam podstrešno 
okno. Sliši se, kako dežuje. Posteljo imam veliko. 
V moji postelji se mi včasih pridružita brat in 
sestra. Tedaj je soba razmetana. Mama reče: 
“Takoj vse pospravite!”

Aleš Krajnc, 3. a devetletke

Moja soba je velika. V njej imam posteljo, 
omaro in pisalno mizo. V sobi imam televizor, 
računalnik in glasbeni stolp. Stene so bele barve, 
na tleh imam preprogo. Imam stropno svetilko in 
svetilko pri pisalni mizi. Ker se v moji sobici rad 
igram, imam tudi dosti igrač.

Žan Petrič, 3. a devetletke

Nogomet
Pri nas doma smo praznovali moj rojstni dan. Z 
odraslimi smo igrali nogomet. Imeli smo gole, 
ki jih je naredil boter. Bili so iz lesa, mrežo pa 
je spletel sam. Pobarval jih je z belo barvo in na 
vsako stran je zapičil rumeno zastavo iz blaga. 
Bili sta dve skupini. Prva je bila Sonček, druga 
pa Trava. Jaz sem bila v skupini Sonček, skupaj z 
Rebeko, očetom, botrom, botro, stricem Janijem 
in Danijem. V skupini Trava pa so bili: Breda, 
Barbara, Janko, Luka, Dominik in Sandi. Imeli 
smo tudi sodnika, to je bila teta Majda. Imela 
je rumen in rdeč kartonček, ki smo ga naredile 
Barbara, Rebeka in jaz. Oblečeni smo bili v 
drese. Dominiku je bil dres prevelik, zato je bil 
kot planšar. Moj oče je dvakrat padel na opeko, 
zato ga je naslednji dan vse bolelo. Dominika so 
enkrat zadeli v trebuh, drugič pa v glavo. Zadela 
sem tudi dva gola. Podila sem se za žogo skozi 
trto in se umazala. Preoblekla sem se in igrala 
dalje. Zmagali smo Sončki. Zaupam pa vam, da 
je moj boter nogometaš. Bili smo zelo veseli, da 
smo zmagali, ker smo se zelo mučili.

Karin Petko, 3. a devetletke
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“Na gradu je bilo življenje”
Kraljevič, dolgolas in sanjav, razkrije svojo željo. 
V zanko lovi žabice, da bi morda v njih prepoznal 
svojo kraljično.

“Kraljevič je sameval, dokler ni strašna nevihta končno 
prinesla tudi resnične kraljične. Ta je morala na 
preizkušnjo dvajsetih žimnic in dvajsetih pernic, pod 
katerimi je bilo zrno graha. K številnim posteljnim 
pripravam pa so postavili lestev, da je kraljična sploh 
mogla prilesti do njihovega vrha. Jutro je na obraze 
kraljeve družine narisalo zadovoljne smehljaje. Kraljevič je 
našel pravo kraljično. Vzel jo je za ženo, zrno graha pa 
so prenesli v muzej, kjer si ga lahko še vedno ogledate, če 
ga ni že kdo vzel.”

Da bi zgodbo preveril, smo se Sončki deževnega 
petkovega jutra odpeljali proti Ptuju. Do gradu 
smo se povzpeli po tlakovani cesti, kjer so se 
nekoč vozili s kočijami.

Na grajskem dvorišču nas je pričakala muzejska 
pedagoginja. Nato smo v grajski igralnici 
prisluhnili pravljici z naprstnimi lutkami Kraljična 
na zrnu graha.

Sledil je težko pričakovani ogled grajskih soban in 

opreme, hkrati pa iskanje zrna graha. Vse je bilo 
odeto v skrivnost.

“Le kje se skriva zrno graha?” so se spraševali 
otroci.

Iz sobane v sobano smo odkrivali nekaj novega. 
Kot najbolj zanimivo je bilo odkritje, da so na 
gradu uporabljali kahlice in nosili lasulje. V 
kitajski sobi nas je pričakal golob. In ko smo že 
pomislili, da zrna graha na gradu ni več, smo ga 
zagledali. Spravljeno je na žametno rdeči blazinici, 
na kraljičini postelji.

Tako je bilo konec ogleda. Zrno graha ni nihče 
odnesel in še danes je varno spravljeno v muzeju. 
Ob zrnu graha pa smo se, za trenutek, tudi mi 
počutili kot kraljeviči in kraljične.

Pravljični obisk na ptujskem gradu smo zaključili 
z delavnico, kjer smo si izdelali naprstne lutke, se 
poigrali s sestavljankami in na naše veliko veselje, 
kot plemiči, pomalicali v grajski kavarni.

Nam Sončkom deževen dan ni pokvaril 
pravljičnega izleta.

Vrtec Voličina

NAŠI NAJMLAJŠI
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Križanka za najmlajše
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