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V petek, 24. 9. 2010, je bil prerezan slavnostni trak ob otvoritvi prizidka k OŠ Voličina in Krajevne knji-
žnice Voličina (več na strani 3 in 4).

Prizidek k OŠ Voličina in
Krajevna knjižnica Voličina predana namenu
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Dolgo časa je bila šola v Voličini premajhna. Od 
začetka tega šolskega leta temu ni več tako, zato je 
otvoritev prizidka za šolo v Voličini in KS Voličina lep, 
pomemben in velik dogodek. S prostorsko stisko smo 
se na šoli srečavali vse od frontalne uvedbe 9-letke v 
šolskem letu 2003/2004, ko nas je na prvi šolski dan 
obiskal g. Živko Banjac z MŠŠ, in sicer z namenom, da 
si ogleda šolske prostore, v katerih se bo izvajal pouk. 
Šola je namreč obvestila MMŠ, da bo s tremi razredi 
tistega šolskega leta izvajala pouk v prostorih Doma 
sv. Jožefa. Lansko šolsko leto smo z dvema razredoma 
spet gostovali v Domu sv. Jožefa, in sicer zaradi gra-
dnje prizidka. Pri vseh treh duhovnikih, ki so vodili 
ali še vodijo faro v zadnjem času, je šola našla razume-
vanje, zato se iskreno in najlepše zahvaljujem vsem, 
da smo pouk, ko je to bilo potrebno, lahko izvajali v 
že omenjenih prostorih. 

Investicija v šolski prostor v Voličini se je začela v 
mesecu novembru 2008. S I. fazo smo pridobili nov 
vrtec, ki smo ga odprli lansko leto v septembru. Z II. 
fazo investicije, ki se je zaključila v poletnih mesecih, 
je šola pridobila: tri nove učilnice (ena je namenjena 
otrokom kombinirane skupine vrtca), multimedijsko 
učilnico, novo knjižnico, ki je hkrati Krajevna knjižni-
ca Voličina, novo - večjo kuhinjo, večnamenski pro-
stor z jedilnico, kabinet za pouk gospodinjstva, ločene 
garderobe za I., II. in III. triado. Prav tako se je uredila 
okolica šole. 

Gradbenemu podjetju Gradis Ptuj, ki je gradnjo 
izvedlo kvalitetno in varno, in vsem podizvajalcem, se 
najlepše zahvaljujem za opravljena dela. 

S pridobitvijo ustreznih prostorov so ustvarjeni 
temeljni pogoji za uspešno izvajanje pouka in drugih 
dejavnosti na šoli in vrtcu, strokovni delavci bodo 
lahko še kvalitetnejše izvajali pedagoški proces in v 

sodelovanju s starši otrokom privzgajali vrednote za 
uspešno in pošteno življenje. Ob tej priložnosti želim 
pohvaliti vse zaposlene v naši ustanovi in se jim hkra-
ti zahvaliti za trud in delo, ki ga opravljajo v korist 
otrok, ki so nam zaupani. 

Občini Lenart, županu mag. Janezu Kramber-
gerju, občinskim svetnikom in svetnicam, se iskreno 
zahvaljujem, da ste upoštevali željo in potrebo šole 
ter krajanov in izpeljali investicijo v šolski prostor v 
Voličini. Prav tako iskrena hvala g. nadškofu dr. Fran-
cu Krambergerju, ki je s svojo prisotnostjo in blago-
slovom šole otvoritvi dal posebno težo, pa ne samo 
v smislu pridobitve novih prostorov temveč v smislu 
učenja, znanja in vzgoje. 

OŠ Voličina je ponosna, da je lahko ob tako po-
membnem dogodku kot je otvoritev prizidka, v svo-
jih prostorih že tretjič pozdravila likovne umetnike. 
Svoja dela so na ogled postavili že ob praznovanju 
100-letnice šolske zgradbe, leta 2002 in praznovanju 
250-letnice organiziranega šolstva, leta 2007. Ker ste 
bili spet med nami, se iskreno in najlepše zahvaljujem: 
Miri Barta - bivši učiteljici šole, Bojanu Goliji - za-
služnemu profesorju, Martini Golija - likovni pedago-
ginji, Jožetu Krambergerju - slikarju, Branetu Laziču 
- likovnemu pedagogu, Kseniji Nedoh Lazič - likovni 
pedagoginji in Ani Šuster - likovni pedagoginji.

Prireditve ob otvoritvi prizidka in krajevne knjiž-
nice so se udeležili g. nadškof dr. Franc Kramberger, 
poslanca DZ RS g. Marjan Bezjak in g. Milan Gumzar, 
generalni direktor Direktorata za vrtce in osnovno 
šolstvo pri MŠŠ g. Boris Černilec, predstavnici ZRSŠ 
ga. dr. Natalija Komljanc in ga. Matejka Lovše, župan 
Občine Lenart mag. Janez Kramberger, predstavnik 
Gradisa Ptuj g. Igor Taciga in mnogi drugi. 

Ravnatelj

AKTUALNO
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Proslava ob otvoritvi prizidka in 
knjižnice

V petek, 24. 9. 2010, je v Kulturnem domu Voliči-
na potekala proslava ob otvoritvi novih prostorov, ki 
jih je pridobila naša šola in vrtec, in seveda krajevne 
knjižnice. Na njej so otroci peli, plesali, deklamirali, 
igrali razne igre, skratka bilo je veselo.

Proslave so se udeležili tudi nekateri pomembnejši 
gostje; nadškof dr. Franc Kramberger, lenarški župan 
mag. Janez Kramberger, generalni direktor Direk-
torata za vrtce in osnovno šolstvo pri MŠŠ g. Boris 
Černilec, predstavnici ZRSŠ ga. dr. Natalija Komljanc 
in ga. Matejka Lovše ... Po proslavi je še sledil možen 
ogled novih šolskih prostorov in vrtca, na katere smo 
vsi zelo ponosni.

Valentina Tuš in Sara Hercog, 8. b

Sprejem prvošolcev v skupnost 
učencev šole

V petek, 8. 9. 2010, smo bili prvošolci sprejeti v 
skupnost učencev šole. Pevski zbor, učenci drugih in 
tretjih razredov so nam pripravili pevske in plesne 
točke. Obiskali so nas tudi učenci 9. razreda z uči-
teljico Jasmino. Vsak izmed nas si je izbral svojega 
varuha. Nadvaruhu Gregorju smo prisegli, da bomo 
pridni in bomo upoštevali razredna in šolska pravila. 
Naši varuhi pa so prisegli, da bodo skrbeli za nas in 

nam pomagali. Izmenjali smo si darilca in si obljubili, 
da se večkrat vidimo.

Učenci 1. razreda

Obisk policistov v 1. razredu

V mesecu septembru sta nas obiskala policist in 
policistka. Z njima smo se pogovarjali o prometni 
varnosti in o drugih nevarnostih, ki prežijo na nas. 
Pokazala sta nam policijski avto, merilec hitrosti, lisi-
ce, orožje, čelado, palico in neprebojni jopič. Ob kon-
cu sta nam razdelila še pobarvanke o varni poti v šolo 
in domov. Imeli smo se lepo.

Učenci 1. razreda

Obisk glasbene šole

V sredo, 15. septembra, smo učenci 2. a in b razre-
da obiskali Glasbeno šolo Lenart, ki ima skupaj z eno-
to okoli 300 učencev. Najprej smo si ogledali baletno 
dvorano in se dodobra nagledali v ogledalih. Preizku-
sili smo baletni drog in občudovali veliki črni klavir, 
ki je sameval na odru.

Ogled smo nadaljevali po nadstropjih. V prvem 
nadstropju smo spoznali največjo učilnico, ki je na-
menjena pouku glasbene teorije. Tam se naenkrat 
zbere za cel razred otrok. Pritegnila nas je posebna 
tabla z notnim črtovjem. S pomočjo te table se otroci 
učijo glasbene abecede.
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Vse ostale učilnice po nadstropjih so bile veliko 
manjše, saj so namenjene le enemu učencu in učitelju. 
Največja med temi je učilnica za poučevanje trobente. 
Trobenta ima močan zvok in potrebuje večji prostor, 
da se zvok porazgubi in da učitelj ne ogluši. Že pri 
vstopu skozi vrata veš, poučevanju katerega instru-
menta je namenjena določena učilnica. Na stenah so 
fotografije teh instrumentov, na mizi pa lahko najdeš 
tudi kakšen instrument. Stene učilnic so polne lu-
knjic, da dušijo zvok, tudi vrata so dobro izolirana. V 
vsaki učilnici najdemo še klavir ali pianino, s katerim 
učitelji spremljajo učence. Klavir so v tretje nadstropje 
spravljali z dvigalom skozi okno, kar je bila za Lenart 
mala atrakcija in temu dogodku je prisostvovalo kar 
nekaj gledalcev.

Na koncu so sledila še vprašanja, zahvala in gasil-
ska fotografija pred šolo, potem smo se z avtobusom 
vrnili v Voličino.

Učenci 2. a in b

Zaključna ekskurzija 9. razreda

Naša avantura se je pričela na avtobusni postaji v 
Voličini. Ko smo se vsi učenci zbrali, smo se z avto-
busom napotili v Sv. Ano, kjer so se nam pridružili 
učenci Osnovne šole Sv. Ana.

Pot do Gardalanda, ki stoji ob Gardskem jezeru v 
Veroni, je bila dolga in neučakana, a ko smo končno 
prispeli, je bilo veselje neverjetno. Učenci smo bili še 
toliko bolj veseli, ko smo dobili vstopnice in ko smo 

se lahko sami po manjših skupinah napotili v enega 
izmed najlepših zabaviščnih parkov v Evropi.

Bili smo na marsikateri atrakciji, a meni so se v 
spomin najbolj zabeležile: hiša strahov, vlakec smr-
ti, prosti pad, kanu in Magic Mountain. Nekaterim 
so bile te atrakcije najbolj všeč, drugim pa igre, pri 
katerih si lahko dobil kakšno nagrado. Možen pa je 
bil tudi ogled morskega akvarija, kjer si lahko odkril 
marsikatero morsko bitje, ki ga še prej nisi poznal.

S tem se je zaključila naša ekskurzija in vsi smo bili 
po eni strani žalostni po drugi pa veseli, da se vrača-
mo domov. Pot domov ni bila tako zanimiva, kot pot 
v Gardaland in marsikdo je na poti domov že zaspal. 
Domov smo prispeli varno, bili smo utrujeni in polni 
novih vtisov.

Tine Maher, 9. a

Natečaj Vodni detektiv

Že v prejšnjem šolskem letu smo tekmovale v na-
tečaju Vodni detektiv, kjer smo si najprej izbrale mo-
krišče. Nato smo s pomočjo programa Atlas okolja 
določile koordinate. Izmerile smo površino in dolo-
čile tip mokrišča, prisotnost vode, funkcije mokrišča, 
s pomočjo mikroskopiranja pa biološko raznolikost 
in če so organizmi ogroženi ali ne. Ogroženost smo 
določile tako, da smo pogledale na Rdeč seznam. Da 
bi ugotovile, kateri organizmi so prisotni v vodi, smo 
v šolo prinesle vzorce nabrane iz gladine in iz dna. 
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Lastnosti vode v mokriščih, ki smo jih določale in 
merile – pH vrednost, prisotnost nitratov, fosfatov in 
amonijaka. To smo določale s kovčkom za kemijsko 
analizo vode. Glede na organizme, ki smo jih našle v 
vodi, smo ugotovile, da so vode zmerno onesnažene 
ali neonesnažene. V vodah smo našle alge, evglene, 
paramecije, ličinke komarjev in kačjih pastirjev, vo-
dno lečo, paglavce, malega mlakarja, veslavko, samo-
oke, kolovrta. Pri kemijski analizi smo ugotovile, da 
so naše vode brez fosfatov, vsebujejo pa tudi nizko 
vrednost amonijaka in nitratov.

Ob razglasitvi rezultatov smo osvojile drugo me-
sto. Za nagrado smo dobile (žal samo za dve osebi) iz-
let v Ljubljano. Z Urško in mentorico Ireno Fišer smo 
se z vlakom odpravile v Ljubljano. Potovale smo do-
bri dve uri. Ko smo prispele, so nas pri Prešernovem 
spomeniku čakali ostali nagrajenci. Potem smo se 

odpravili do ladjice, ki nas je peljala vse do Ljubljan-
skega barja skupaj s kapitanom in njegovimi ostalimi 
pomočniki. Med izletom pa nas je zabaval še pomoč-
nik kapitana, ki je pokazal svojo spretnost žongliranja. 
Ob koncu potovanja po reki smo na Ljubljanici imeli 
še kosilo. Potem smo se odpravili v muzej, kjer smo 
iskali žabico Ano, ki se je skrila sestri Ljubi. V muzeju 
nas je »duh« Rimljanke popeljal po muzeju in nam 
razložil, kje so se stari Rimljani vozili, povedal je nekaj 
o kanalizaciji v Rimu ter na leseni maketi Ljubljane 
pokazal določene stavbe. Na koncu izleta smo dobili 
še majice za spomin.

Manja Balaj, 8. b

Izvajanje kampanje Ne-odvisen.si

V začetku septembra smo imeli v šoli prvi poseb-
ni dan. V telovadnici OŠ Lenart smo poslušali pre-
davanje o odvisnosti in zasvojenosti, ki so ga izvajali 
različni izvajalci iz kampanje Ne-odvisen.si. Izvedeli 
smo, da imata ti dve besedi različen pomen. Odvisen 
si lahko npr. od zdravila, saj te brez njega lahko čaka 
smrt. Zasvojen pa si lahko od drog, kot so marihuana, 
heroin, cigarete ...

Nekaj pomembnejših dejstev, ki si jih je treba za-
pomniti: zasvojen z drogo postaneš že v treh do sed-
mih dneh, droga vzbuja občutek užitka le prvi mesec, 
kasneje pa se počutiš odrezanega od sveta, ne vidiš 
več ničesar razen teme, izgubiš prijatelje, odtujiš se od 
družine.

Predavanje je bilo zanimivo, čeprav smo sprva 
mislili, da bo dolgočasno. Kampanja Ne-odvisen.si se 
trudi, da mladi najdemo pozitiven smisel in odnos do 
svojega življenja in življenja drugih.

Rebeka Šnofl in Karin Petko, 8. a

Obisk iz Malezije

Naša šola je vključena v projekt ENO Tree Panting 
Day. Cilj tega projekta je, da bi do leta 2017 na Zemlji 
posadili milijardo dreves. Ob enem pa tudi pomaga-
mo širiti misli o miru na svetu, saj je drevo tudi simbol 
miru. Dan sajenja dreves po svetu je bil 21. september. 
V tem projektu sodeluje že več kot 200 šol v Sloveniji, 
vendar je bila naša šola vključena med prvimi.

V sredini septembra so našo šolo obiskali trije uči-
telji iz Malezije. Pripravili so nam kratek program, v 
katerem so predstavili način sajenja dreves v Maleziji. 
Ob pripovedovanju smo morali pozorno poslušati, saj 
so nam učitelji ob koncu programa zastavili vpraša-
nja. Za vsak pravilen odgovor so imeli pripravljena 
majhna darilca (majice, zastavice, obeske za ključe, 
razglednice ...).

Srečanje je potekalo v angleškem jeziku, zato je 
učiteljica Nataša Glodež prevajala povedano.

V okviru projekta sta v lanskem šolskem letu 2. a 
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in b razred posadila drevo. Zbirali smo tudi 1 € in s 
tem denarjem pomagali pri sajenju dreves v Maleziji. 
Učenci prve triade in vrtca so za otroke iz Malezije 
pripravili majhna darila, ki smo jih ob koncu obiska 
podarili.

Bilo je zelo zanimivo, saj smo izvedeli veliko no-
vega in upamo, da bomo skupaj dosegli cilje tega pro-
jekta.

Špela Peserl in Nataša Brunčič, 8. a

Pohod vzdržljivosti

V petek, 16. 9. 2010, smo imeli učenci prvega tri-
letja športni dan. Na pohod smo se odpravili proti 
Zgornji Voličini. Oprtani s polnimi nahrbtniki send-
vičev, vode in sladkih prigrizkov smo se zagnali po 
prvem bregu navzgor. »Učiteljica, ali bomo kmalu na 
vrhu? Je še daleč? Jaz sem takooo utrujen!« so se vrsti-
li vzdihi utrujenih popotnikov. A tisti klanec smo brez 
večjih težav premagali, saj smo vedeli, da nas na vrhu 
čaka okrepčilo in počitek.

Pot je nato tekla mimo urejenih njiv, travnikov, 
gozdov in pašnikov, na katerih se je paslo govedo. 
Prijetno druženje v naravi smo okronali še z enim 
daljšim postankom. Dodaten nasmeh na obraze otrok 
in učiteljic pa je narisalo tudi sonce, ki se je pokazalo 
izza sivih oblakov.

Učenci  prve triade
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POČITNICE

BIL SEM NA MORJU IN SEM SE IMEL LEPO. 
ISKAL SEM ŠKOLJKE. NAŠEL SEM NEKAJ ZELO 
LEPIH. NAUČIL SEM SE PLAVATI. OČE JE NAŠEL 
ZELO VELIKO ŠKOLJKO.

ALEN ŽIVKO, 2. A

SPOMINI NA POČITNICE

POČITNICE SEM PREŽIVELA DOMA. DOMA 
SEM SE KOPALA V BAZENU. V BAZENU SEM SE 
KOPALA Z BRATCEM. Z MAMO SMO SE HODILI 
KOPAT TUDI V CMUREK V AVSTRIJO. BILO JE 
LEPO. NEKAJ DNI SEM BILA TUDI V BOLNICI. 
POČITNICE SO MI HITRO MINILE.

DOROTEJA POTRČ, 2. A

OMARA IN DUHEC

NEKOČ JE ŽIVEL DUHEC PO IMENU DIN. 
ŽIVEL JE V OMARI. NEKEGA DNE JE DEKLICA 
ZAGLEDALA DUHCA V OMARI. ZELO SE GA JE 
USTRAŠILA. DUHEC JE REKEL: «NE BOJ SE ME, 
NIČ TI NE BOM NAREDIL. IGRAJ SE Z MANO. 
DOLČAS MI JE.« KER JE TUDI DEKLICI BILO 
DOLGČAS, STA SE ŠLA SKRIVALNICE. DIN JO JE 
ISKAL PO CELI HIŠI. DEKLICA SE JE SKRILA V 
OMARO.

AJLA ANA EGGHART, 2. A

MOJ KOZAREC

PRI VEČERJI SEM ZLOMILA KOZAREC. PO-
ČISTILA SEM ZA SEBOJ. STEKLO SEM ODNESLA 
NA EKOLOŠKI OTOK. DOBILA SEM NOV KOZA-
REC.

ŽANA ŽABČIČ, 2. A

Med počitnicami 

Bila sem na morju na otoku Viru z mamico, oče-
tom in bratcem Anejem. Imeli smo se lepo in bilo je 
vroče. Na morju sem spoznala prijateljico Barbaro. Ko 
smo prišli z morja, sem odšla na počitnice k babici 
in dedku. S sosedo Hano sva se igrali. Potem sem šla 
k babici in dedku v Biš. Tudi tam sem se imela lepo, 
ker imam tam trampolin. Obiskala sem tudi botra in 
botro.

Danaja Brumen, 3. b

Kako sem preživel počitnice?

Na začetku počitnic smo kupili bazen, da smo se 
lahko kopali. Na počitnice so prišle tri sestrične. Ve-
liko smo se igrali, sedeli za računalnikom in se kopali 
v bazenu. Sestrične so bile pri nas en teden. Čez nekaj 
dni smo šli na Peco. Ko smo se vračali, sva z bratcem 
ostala na počitnicah na Pohorju. Ko sva prišla domov, 
smo šli na morje v Portorož. Bil sem zelo vesel, ker 
sem bil prvič na morju. Ob koncu počitnic smo bili na 
Uršlji gori. Počitnice so bile zelo lepe in zanimive.

Nejc Sekol, 3. b

Spet v šolo

Že spet je prišel september. Tako, začela se je šola. 
Meseci učenja so pred nami.

Me prav zanima, kakšna je naša stara znanka. Še 
vedno stoji na svojem mestu, samo razširila se je. Pa 
sošolci in sošolke, sploh jih ne prepoznam! Škoda, da 
so se počitnice končale, se pa veselim snidenja s so-
šolci. Zanima me, če so bili tudi oni na morju tako 
kot jaz. Drin drin, spet slišim šolski zvonec. Pogre-
šal sem že ta zvok. Tako, pa gremo k prvi šolski uri. 
Naravoslovje. Še sreča, da ni kakšna matematika ali 
zgodovina.

Počitnice, zbogom do naslednjega poletja!
Nino Kegl, 7. a 

Julija Brunčič, 8. b Mario Sekol, 5. a
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Šola in prijatelji

»Počitnice so odhitele in šolski dnevi prihiteli,« 
sem si mislila zjutraj v svoji sobi. Hitro sem se oblekla, 
umila, najedla in odhitela v šolo.

Tam je bilo veliko mojih prijateljic, ki so že čaka-
le, da se spet srečamo. Ko sem se jim pridružila, smo 
se pozdravile in se od sreče kar objele. Dolgo smo se 
pogovarjale, dokler ni učiteljica poklicala šesti razred. 
To smo bili vendar mi, hitro smo prišli do učiteljice in 
odhiteli v razred. Tam smo se vsi pozdravili in pred-
stavili. S prijateljicami smo se pogovarjale vse odmore 
in celo po pouku. Ena izmed prijateljic nas je povabi-
la na pečen krompirček. Bile smo zelo vesele, da smo 
lahko bile tako dolgo skupaj. Ko smo pojedle, smo se 
odpravile domov in bile srečne, da smo sošolke.

Amadeja Brus, 6. a

Spet v šolo

Spet je prišel mesec september in novo šolsko 
leto.

Prvi šolski dan smo se srečali s starimi prijatelji. Z 
njimi se pogovarjamo, družimo in zabavamo. V šoli 
se učimo in poslušamo učitelje, da si več zapomni-
mo. Če ne bi hodili v šolo, bi nam bil dolgčas. Da pa 
se v šoli dobro počutimo, poskrbijo za to posamezni 
predmeti, dobra hrana, zdravje in smeh prijateljev. Za 
šolo potrebujemo šolske potrebščine. Pred začetkom 
pouka moramo kupiti in pripraviti vse stvari potrebne 
za šolo.

V šolski torbi moramo imeti zvezke, učbenike, 
mapo, delovne zvezke, peresnico in knjige.

Bojan Krajnc, 6. a

Diši po kostanjih

Jesen je prišla,
jaz pa po kostanje sem šla.
Listja je polno, kostanjev pa ne.
Moram se potruditi, da najdem jih še.
Polno košaro imam jih že.
Zato pojdem domov, da narežem jih še.
Pečka pripravljena, ogenj gori.
Kostanji se pečejo, joj, kako diši!

Tinkara Sternad, 6. a

Himna razreda

V razredu 20 nas je,
vsi prepiramo se!
Poznamo pa tudi veselje,
takrat vsi si izpolnimo želje!

Matematika nekaterim ne diši,
športno vzgojo pa imamo radi vsi!
Marsikomu zdrava hrana smrdi,
doma rečejo: »Mami, raje čokolado bi!«
V šoli bi radi noreli in se igrali,
ampak ne moremo, ker ne bomo nič znali!

Larissa Vogrin, 4. a

Peter Egghardt, 5. a
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LITERARNE STRANI

Manja Balaj, 8. b
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Nove dogodivščine v vrtcu

Pa smo spet v vrtcu! Otroci skupine Vrabčki v 
vrtcu enote Selce smo začetek šolskega leta že težko 
čakali. Zadnji teden počitnic smo prejeli zanimivo pi-
semce, kjer je pisalo, da nas v vrtcu čaka zaklad. In 
res nas je. Pravzaprav smo ga najprej iskali in na srečo 
našli. V njem je bila veliko mehkih žog, ena za vsake-
ga izmed nas. Pa še to – dobili smo nove prijatelje. Vsi 
smo sami korenjaki, polni smeha in igrivosti.

Vzgojiteljice so nam zaigrale lutkovno igrico Žo-
gica Nogica. Ne boste verjeli, pomagali smo odpihniti 
strašnega zmaja.

V vrtcu smo se tudi sladkali s sladoledom. In veste 
kje je bil? V žogici! Sladoled smo polizali, žogice umili 
in si naredili poskočne Žogice Nogice, s katerimi se 
sedaj doma igramo.

Da so vse žoge res okrogle smo se prepričali, ko 
smo si jih prinesli v vrtec. Vsaka je bila drugačna, vse 
pa so bile okrogle. Z njimi smo se igrali, telovadili, se 
kotalili, jih lovili, skrivali in delali še marsikaj zani-
mivega. Najbolj zanimiva pa je bila masaža z žogami. 
Poskusite še vi!

Pa še nekaj zanimivega se dogaja v našem vrtcu. 
Z nami se igra tudi vzgojitelj Dejan. Na igrišču nas je 
učil streljati na gol. Poglejte, naših zadetkov ne ubrani 
vsak vratar.

Skupaj se imamo zelo lepo in uživamo v brezskrb-
nem otroštvu, ki se vrti kot naše žoge.

Otroci skupine Vrabčki

NAŠI NAJMLAJŠI

To smo mi »Vrabčki«!

Žogica Nogica je res imenitna.

Mmm, kako dober sladoled. 

Naša Žogica Nogica že skače.

Kako je prijetno, če se ti žoga kotali po hrbtu.

Hura, kdo bo dal gol?



LENTHERMINVEST
VARČUJE Z ENERGIJO - OHRANJA OKOLJE

BOJLERJI ZA CENTRALNO OGREVANJE

BOJLERJI ZA SOLARNO OGREVANJE

SOLARNI KOLEKTORJI

TOPLOTNE ČRPALKE

ZALOGOVNIKI

HIDROFORJI

LENTHERM-INVEST d.o.o., Industrijska ul. 1, 2230 Lenart, 
Telefon 02/720 70 41, E-mail: info@lentherminvest.si 
Spletna stran: www.lentherm.com

PODJETJE ZA INŽENIRING d.d., 1000 Ljubljana, Parmova 53

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

Dejan PUHNER s.p.

Radehova 42, 2230 LENART
GSM: 031 365 560

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

 

TRGOVINA INŽENIRING, STORITVE
d.o.o.

Ormoška cesta 14, 2250 Ptuj
tel.: 02/778-10-11, fax: 02/775-28-61

Izvedba elektro, strojnih in plinskih instalacij. Montaža klimatskih,
hladilnih in prezračevalnih naprav. Servis in montaža gorilnikov.

VINOTOČ RM
Selce 13, 2232 Voličina

Sebastijan Rojs
GSM: 040 797 130

Jože Spevan s. p.
Mariborska cesta 10, 2230 Lenart

GSM: 041 515 537

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja



Utrinki iz Nemčije

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evrop-
ske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je 
izključno odgovornost avtorja in v nobenem prime-
ru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Šolski klub na 
gimnaziji v 

Weißwasserju

Na letališču v 
Gradcu pred 

poletom v 
Berlin

Glasbena 
delavnica

Veliko 
učencev se v 
šolo pripelje s 
kolesom.

Vsem sponzorjem in staršem donatorjem se iskreno zahvaljujem za darovana sredstva oziroma za sodelovanje pri izdajanju šolskega glasila Šolarček, 
ki je zagotovo ena izmed posebnosti šole v Voličini. Še naprej se bomo trudili, da bo pouk na šoli  s pomočjo novih učnih pripomočkov in knjig, ki jih 
bomo lahko kupili z zbranimi sredstvi, potekal zanimivo in kvalitetno. Ravnatelj Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Karin Petko, 
Rebeka Šnofl, Saška Kurnik, Špela Peserl, Valentina Tuš, Sara Hercog, Tine Maher, Demi Mihelič, Amadeja Brus, Zala Jug, Tina Goznik, Tinkara 
Sternad, Sara Vogrin, Kaja Bela, odgovorna urednica: Karin Petko, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva 
Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. Brezplačno ga prejmejo vse družine, katerih otroci obiskujejo 
vrtec oziroma šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

Imaš nad 10 let?
Zavladaj s kul
banènim 
paketom
SKUL.

paket 

skoči na www.svetavladar.si!PO ZLATE FINANČNE NASVETECNE NASVETE

02 720 63 33 
okrepčevalnica Kmečki hram
bowling center Lenart
kmetijska trgovina
trgovina z gradbenim materialom
prehrambena trgovina Tuš

NAVIGARIS poslovne rešitve, svetovanje, storitve d.o.o. 
 

E: info@navigaris.com                  W: www.navigaris.com 


