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Novi člani sveta staršev

Na 20. strani Šolskega utripa 2010/11 (publikaci-
je), ki ste ga prejeli na uvodnem roditeljskem sestan-
ku, ali so vam ga prinesli vaši otroci, smo obljubili, da 
vam bomo v Šolarčku sporočili novoizvoljene člane 
sveta staršev v tem šolskem letu. Svet staršev ima 17 
članov. Predsednica sveta staršev je Mateja Škof Kur-
nik. Obljubo izpolnjujemo in vam sporočamo, da so 
novi predstavniki v svetu staršev iz vrtca: Karolina 
Schönveter (skupina Snežinke), Tadeja Hadžiselimo-
vić (skupina Sončki) in Gordana Tuš (skupina Zvezdi-
ce), iz šole pa: Mihaela Vidovič (1. a), Silva Valenta (3. 
a), Marjeta Perko (4. a) in Marjetka Caf (5. a). V osta-
lih skupinah v vrtcu in razredih so člani sveta staršev 
ostali enak, kot so navedeni v Šolskem utripu na že 
omenjenih straneh.

Ravnatelj

Šolski parlament

Z novim šolskim letom se je pričel 21. otroški 
parlament. Tema letošnjega parlamenta je VPLIV 
DRUŽBE IN MEDIJEV NA OBLIKOVANJE MLA-
DOSTNIKA. Mediji predstavljajo pomemben del 
našega vsakdana, predvsem smo z njimi obkroženi 
mladi. Televizor, računalnik, radio, časopis ... z njimi 
se srečujemo na vsakem koraku. Letošnji predstavniki 
šolske skupnosti so:

4. a Dominik Petko, Mitja Klobasa
5. a Matic Goznik, Aljaž Ruis
6. a Amadeja Brus, Tinkara Sternad
7. a Borut Slanič, Nino Kegl
8. a Tadej Kurnik
8. b Manja Balaj, Nastja Krajnc
9. a Tine Maher, Špela Kocpek

Mediji so del našega vsakdanjega življenja in ga 
lahko obogatijo, plemenitijo ali zagrenijo. Skozi šol-
sko leto bomo s pomočjo mentorice Jasmine Vojsk 
poskušali raziskati dobre in slabe strani medijev.

Aljaž Ruis in Matic Goznik, 5. a

Z LOVCEM V GOZD

Z LOVCEM SMO ŠLI V GOZD. VIDELI SMO 
PET LISIČIN. LAHKO SMO GLEDALI TUDI Z 
DALJNOGLEDOM. VIDELI SMO SOLNICO. LO-
VEC NAM JE POKAZAL LISTE DREVES. BIL JE 
ZELO PRIJAZEN.

ALEN ŽIVKO, 2. A

ŠLI SMO V GOZD. VIDELI SMO LOK IN LISI-
ČJE LUKNJE. TAM SO BILE TUDI MARKACIJE. 
MENI JE BILO NAJBOLJ VŠEČ, KO NAM JE LO-

VEC POKAZAL, KJE JE SPALA SRNA. ZELO SMO 
SE IMELI LEPO.

ALJA SEVER, 2. A

V ŠOLI NAM 
JE LOVEC PO-
VEDAL VELIKO 
O ŽIVALIH. V 
GOZDU SMO 
VIDELI, KJE JE 
SPALA SRNA. V HRIBU SO BILE LISIČJE LUKNJE. 
ZRAVEN JE BILA LOVSKA PREŽA, DA LOVCI 
LAHKO OPAZUJEJO LISICE. V GOZDU MI JE 
BILO LEPO, KER JE ODPADALO LISTJE.

AJLA ANA EGGHART, 2. A

LOVEC NAS JE PELJAL V GOZD. V NAHRBTNI-
KU JE NESEL KORUZO. DAL JO JE NA KRMIŠČE. 
POKAZAL NAM JE LISIČJE LUKNJE, MARKACIJE, 
SOLNICO IN LISTE DREVES. POVEDAL NAM JE, 
DA NE SMEMO V GOZDU METATI SMETI.

BLAŽ KURNIK, 2. A

Z LOVCEM SMO ŠLI V GOZD. TAM SMO VI-
DELI PET LISIČIN. POKAZAL NAM JE LOVSKO 
PREŽO. DAL NAM JE DALJNOGLED, DA SMO 
LAHKO OPAZOVALI OKOLICO. VIDELI SMO 
KANJO. V GOZDU JE BILO VELIKO POSEKANIH 
DREVES.

JAN DITNER, 2. A

AKTUALNO
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AKTUALNO

Dan Rudolfa Maistra

23. 11. je državni praznik, dan Rudolfa Maistra, ki 
ga v spomin na borca za severno mejo, obeležujemo 
od leta 2005. Državni praznik, ki pa ni dela prost dan, 
je namenjen spominu na 23. noveber 1918, ko je Ma-
ister prevzel vojaško oblast v Mariboru.

General Rudolf Maister - Vojanov se je rodil 29. 3. 
1874 v Kamniku.

V času razpada Avsto-ogrskega cesarstva, v letih 
1918-1919, je s svojo vojsko preprečil, da bi Maribor 
in Podravje priključili nemški Avstriji.

Rudolf Maister je Slovencem priboril Maribor. 
Umrl je leta 1934 na Uncu pri Rakeku, pokopan pa 
je v Mariboru.

Rebeka Šnofl in Karin Petko, 8. a

Nadja Fras, 5. a Mario Sekol, 5. a

David Malek, 9. aTine Maher, 9. a
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Poklic cvetličar
(Biotehniška šola Maribor)

Dijaki se izobražujejo za opravljanje del v cvetli-
čarskih podjetjih. Izdelujejo cvetlične vezave in dekla-
racije iz različnih vrst raznega cvetja, zelenja in lonč-
nic, ki jih znajo oskrbovati in vzdrževati. Z znanjem, 
ki ga pridobijo med izobraževanjem, se lahko zaposli-
jo v cvetličarnah, vrtnih centrih in cvetličnih butikih.

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal 
osnovnošolsko izobraževanje, nižje poklicno izobra-
ževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih 
predpisih.

Dijaki, ki uspešno zaključijo program in opravi-
jo zaključni izpit, se lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo 
izobraževanje v poklicno-tehniškem izobraževanju 
(3+2), ki traja dve leti.

Urška Zupančič, 9. a

Veterinarski tehnik

Veterinarski tehnik je usposobljen za asistiranje 
doktorjem veterinarske medicine pri zdravljenju ži-
vali, na področju reprodukcije, pri preventivnem 
cepljenju živali, pri kirurških posegih, odvzemanju 
vzorcev tkiv in brisov za izvajanje rutinskih laborato-
rijskih preiskav. Na osnovi teh znanj se lahko zaposli 
v veterinarskih ambulantah. Možnost zaposlitve je 
tudi v veterinarsko-higienski službi, v prehrambeni 
industriji (mlekarne, klavnice, sirarne ...), na živino-
rejskih obratih, v kmetijski proizvodnji in predelavi, 
na področju svetovanja, v trgovini z malimi živalmi, v 
inšpekcijskem nadzorstvu, v šolstvu in drugod.

Pogoji za vpis; v program veterinarski tehnik se 
lahko vpišejo učenci in učenke, ki so uspešno končali 
osnovno šolo in imajo zdravniško potrdilo, s katerim 
dokažejo, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po 
programu.

Katja Horvat, 9. a

Komunalni odpadki

Med komunalne odpatke uvrščamo tiste, ki nasta-
jajo:

v gospodinstvu, ✴
v hotelih, ✴
iz drugih odpadnih odpatkov. ✴

Okolje varujemo z ločenim zbiranjem komunal-
nih odpatkov.

Ločeno zbiramo:
papir, ✴
plastiko, ✴
kovino, ✴

steklo, ✴
odpadno embalažo iz plastike in kovine. ✴

Ločeno zbiranje odpadkov zmanjša skupno koli-
čino odpadkov. Saj tako zbrane odpadke lahko pre-
delamo in ponovno uporabimo. Postopek ponovne 
uporabe odpadkov imenujemo recikliranje. Nekateri 
odpadki so tudi vir energije.

Puščice v obliki trikotnika označujemo izdelke, ki 
jih lahko recikliramo.

Embalaža primerna za recikliranje oziroma emba-
laža iz že recikliranih materialov je označena s simbo-
lom treh zelenih puščic.

Simbol, na katerem je narisan smetnjak, te opo-
zarja, da je treba embalažo odvreči na mesto, kjer se 
zbirajo odpatki.

Poleg manj nevarnih odpadkov imamo tudi v 
domu nevarne odpadke.

Nevarni odpadki so kisline, laki, barve, olja ...
Dela se na tem, da nevarne snovi sproti odvažajo 

v zbirne centre.
Odpadke lahko oddamo med akcijo zbiranje ne-

varnih odpadkov, ki ga ponavadi organizirajo večja 
mesta enkrat na leto.

Ko jih zberejo, jih delavci razvrstijo in poskrbijo 
tudi za dovoz.

Kaja Bela, 6. a

ZANIMALO NAS JE
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Noč čarovnic

Na predvečer vseh svetih oz. dan mrtvih se zgodi 
noč čarovnic. Praznik je k nam prinesla vedno večja 
komercializacija iz Amerike, ko se našemimo, poslu-
šamo grozljive zgodbe in otroci po hišah prosijo za 
sladkarije.

Ime Halloween prihaja iz imena vsi sveti, in sicer 
All Hallow Even.

Včasih so verovali, da na to noč mrtvi prihajajo 
po telesa živih, da bi si zagotovili večno življenje. Da 
bi pregnali te zle duhove, so si nadeli živalske maske. 
Dandanes pomaga tudi, če izrezljaš grdo spako iz buče 
in v njej prižgeš svečo. Črna in oranžna sta zaščitni 
barvi noči čarovnic.

Ne pozabite, najpomembnejša je izrezljana buča!
Špela Peserl in Saška Kurnik, 8. a

Alen Peklar, 4. a Dominik Petko, 4. a

Katarina Šuster, 4. aLana Lasič, 4. a
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ANA IN DUHCA

KO JE ANA ZASPALA, STA V SOBO PRILETE-
LA DVA DUHCA. PRVI JE BIL PRIJAZEN. DRUGI 
PA JE BIL HUDOBEN IN JE HOTEL PRESTRAŠITI 
ANO. PRIJAZEN DUHEC MU JE REKEL, NAJ NE 
STRAŠI ANE. PRIJAZEN DUHEC MU NI VERJEL. 
ODŠEL JE DO ANE IN JI POVEDAL, DA SE HU-
DOBNI DUHEC BOJI ROŽMARINA. ROŽMARIN 
TAKO DIŠI, DA DUHCU KAR SMRDI. PRIŠEL JE V 
ANINO SOBO. ANA JE POMAHALA Z ROŽMARI-
NOM IN DUHEC JE POBEGNIL. ODLOČIL SE JE, 
DA NE BO VEČ STRAŠIL OTROK.

EVA KURNIK, 2. A

MOJ MUCEK FELIKS

FELIKS JE BELE IN ČRNE BARVE. JE ZELO PRI-
JAZEN MUCEK. VSE ŽIVALI SO NJEGOVE PRIJA-
TELJICE TUDI MIŠI. KER SE RAD IGRA Z MIŠKA-
MI, SE DRUGI MAČKI NORČUJEJO IZ NJEGA. 
FELIKS JIM JE REKEL, DA SI BODO ŽELELI, DA 
BI BILE VSE ŽIVALI PRIJATELJICE. NASLEDNJI 
DAN, KO SO JIH ZAGRABILI PSI, SO SI TO RES 
MOČNO ŽELELI.

EVA KURNIK, 2. A

Prihodnost je v mojih rokah

Prihodnost je v mojih rokah,
kajti lahko Zemlja izgine na mah.

Odpadke recikliramo in ločujmo,
da rastline rastje bodo imele bujno.

Varčujmo z elektriko ter ugašajmo luči,
tako bodo veseli v Afriki bili.

Zapirajmo tudi vodo,
da ne bo odtekla stran.

Da ne zlomimo si nogo,
ko bo prišel orkan.

Kaj pa avtomobili,
kaj so oni storili?

Vsi onesnažujejo zrak,
zato paziti je treba, da na zemljo
za vedno ne pade mrak.

Ločujmo odpadke, ugašajmo luči,
hodimo raje peš, ne pustimo vode teči.
Tako bodo ljudje dlje živeli
in vsi bomo veseli.

Zala Jug, 6. a

Boni

Boni se rad baše z bonboni.
Ko stopita zraven Toni in Roni,
pa se slišijo čudni toni.
Naenkrat zazvoni,
Toni k vratom hiti.
Ko pa vrata odpre,
čudno se zazre.
In na vratih sta čakala
stric Pepe in teta Zala.

Karolina Rojko, 5. a

Toni, Boni in Roni

Toni, Boni in Roni so bratje. Toni ima kar dober 
značaj. Boni pa rad stika med stvarmi, ki jih imata 
Toni in Roni. Roni pa rad bere, se uči, posluša učite-
ljico, ima rad izlete ter športno vzgojo. Ko so skupaj 
in imajo prosti čas, kričijo, se igrajo in delajo same 
norčije, ko pa jih mama skrega, pa se umirijo. Toni 
in Boni se ne učita tako pridno kot Roni, ne poslu-
šata učiteljice in ne bereta toliko kot Roni, zato ima-
ta nekoliko slabše ocene. Roni je res izjemen učenec. 

Tjaša Glavač, 8. bDavid Šeligo, 8. b
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Preden se Toni, Boni in Roni odpravijo v posteljo po-
čakajo, da pride domov njihov očka. Skupaj večerjajo, 
nato se umijejo in gredo spat.

Karolina Rojko, 5. a

Moda

Moda se spreminja,
veliko ljudi se z njo ne strinja.
Danes šal, jutri kapa,
po modi oblači se punca vsaka.

Kavbojke ozke in široke,
v trgovini primejo jih vsake roke.
Moderen tudi je nakit,
toliko zapestnic, da si jih že sit.

Po pistah hodijo manekenke,
pisane so kot voščenke.
Včasih res je čudna moda,
z leti teče, kakor voda.

Špela Peserl, 8. a

Če človek če preveč imet

Nekoč pred davnimi časi je živel oče in sin. Sinu je 
bilo ime San, ker je oče menil, da je njegov sin, zakaj 
ne bi mu bilo ime San. S kot s.

Neki dan je oče kar legel v posteljo. Bil je zelo sla-
boten. Zato je rekel sinu, da mu gre pod veliko hru-
ško iskat vode. Ker je San ravno prišel iz šole, so mu 
po glavi rojile druge stvari in sprva ni hotel iti. Potem 
pa je rekel: »Joj, zakaj sem takšen? To ne gre več. Oče 
lahko umre.« Tako je vzel vrč in se podvizal k hruški. 
Na poti je zagledal škrata, ki mu je kazal z roko, naj se 
ustavi. San je skomignil z rameni in se ustavil. Škrat je 
zaklical: »Oprosti, ampak tu je nova avtocesta škratov. 
Ne smeš iti čez. Tu se bo peljal sam predsednik škra-
tov, tudi minister škrat za šolstvo in škrat za človekove 
pravice, pa še mnogo drugih,« je začel naštevati škrat. 

San ga je prosil za izjemo, ker je oče hudo bolan in se 
želi čim prej vrniti domov. Škrat je le popustil.

San je začel drveti proti hruški, toda na njej je pi-
salo: Pozor, pozor! Zaradi sonca se je voda izsušila, 
pojdite do druge hruške. San si je prebral in hitro ste-
kel do druge hruške. Zajel je vodo in tekel mimo prve 
hruške, škrata, ki ga še opazil ni, tekel je, kolikor so 
ga nesle noge. Prišel je do očeta in videl, kako zapira 
oči in sveča na nočni omarici je počasi začela ugašati. 
Takrat se San spomni, da ima čudežno vodo. Očetu 
je odprl usta in mu vse kar je imel v vrču zlil v usta. 
Vse do zadnje kapljice. Še preden je oče vse popil, je v 
hiši postalo temno, toda sveča je spet zagorela. Oče se 
je prebudil in skočil na noge, nato pa spet legel. Sinu 
je rekel tako tiho, še bolj tiho kot bi šepetal: »Sin moj, 
zelo si pogumen. Obvaroval si me pred zlom.« »Imel 
si pravi obisk smrti,« je šepnil San in pogledal očeta. 
»Zelo sem slaboten sinko, zato imam še eno prošnjo. 
Bojeval sem se s smrtjo. Vsak bi rad večno živel, tudi 
jaz. Odzdravi me lahko samo zlato jabolko, ki raste 
petdeset kilometrov daleč. Prinesi mi ga. Ne samo da 
me bo ozdravilo, živela bova še mnogo let,« mu je de-
jal. »Prinesem oče,« je po dolgem molku rekel San. 
Zato se je odpravil na pot. Dolgo je hodil, prišel do 
labirinta, v njem iskal pravo pot. Ko najde izhod, pred 
seboj zagledal drevo jabolk. Utrgal je eno jabolko in 
šel spet lepo počasi skozi labirint in komaj potem te-
kel domov. Ob vrnitvi domov si je oddahnil, ker je 
tokrat pravočasno prišel. Oba z očetom sta pojedla 
jabolko in živela do konca svojih lepih dni. Ampak še 
nista umrla? Kje pa! Še danes živita, če že nista hotela 
umreti.

Larissa Vogrin, 4. a

LITERARNE STRANI

David Malek, 9. a

Aljaž Ruis, 5. a
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Lunice nasmejane in vedno
razigrane

Naj vam predstavimo prav posebno skupino, ki 
nosi ime po znani vesoljni popotnici.

Kako vam je ime in od kod prihajate?
Skupina Lunice smo 13 prijateljev in 4 prijateljice 

ter Klavdija in Katja. Naša igralnica je v prostorih šole, 
obdana še s štirimi sosednjimi učilnicami, polnimi 
prijaznih učencev.

Koliko ste stari in kdaj praznujete?
Stari smo od 3 do 5 let, praznujemo pa skozi vse 

leto po malem. Če pa razloga za to ni, si ga izmisli-
mo.

Kako se vaš dan prične?
Vsako jutro se »dobimo« v igralnici. Od doma pri-

nesemo različna razpoloženja, od zaspanih oči, solz 
do veselih otroških nasmehov, ki jih imamo najraje. 
Starši se razpršijo po službah, mi pa po igračah in ko-
tičkih .

Kaj radi počnete?
Zelo radi se pogovarjamo, klepetamo, ustvarjamo, 

pojemo, telovadimo in se dobro imamo. Če nam gre 
kaj narobe, se pogovorimo. Prijateljstva med nami res 

ne manjka, kar je opaziti skozi ves dan.
Delamo preproste stvari, toliko kot že zmoremo. 

Vsak je posebnost zase in vsak zna kaj posebnega. 
Neznansko radi pa se igramo, ob igračah se zbližamo, 
učimo se jih deliti med seboj in seveda za njih skr-
beti.

Katera je vaša najljubša hrana?
V bistvu sploh nismo izbirčni, radi jemo vse. Poleg 

testenin, mesa in sladic vedno pojemo tudi vso solato 
in sadje. Zato tudi hitro rastemo in smo zelo zdravi.

Radi pa pomagamo. Pred kosilom razdelimo pr-
tičke in pribor. Tudi juho včasih sami postrežemo. Za 
seboj pa vselej počistimo.

Bi za konec še kaj dodali?
Bi. Povedali bi vam še to, da zdaj nismo več mali 

in ime Lunice smo si dali. V vrtcu bomo pridno se 
igrali in veliko znanja pokazali. Tisti, ki pa nas še niste 
obiskali , pohitite ali pa nas povabite.

Lep pozdrav do naslednjič, vaš zvesti dopisnik K2.

NAŠI NAJMLAJŠI

Praznovanje rojstnega dne Plesna improvizacija – Potica

Pred odhodom v telovadnico Slikarija na steklo v igralnici
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Samurai Sudoku

Tina Goznik, 6. a
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Tina Goznik, 6. a
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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



Izvedba tega projekta je financira-
na s strani Evropske komisije. Vse-
bina publikacije (komunikacije) je 
izključno odgovornost avtorja in v 
nobenem primeru ne predstavlja 
stališč Evropske komisije.

Panoramski 
pogled na 

Dresden iz 
katedrale

Prekrasna ar-
hitektura me-

sta Dresden 

Katedrala v 
Dresdnu

V ozadju 
trije gradovi v 
Dresdnu

Utrinki iz Nemčije

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 

nezgodna in štipendijska zavarovanja za otroke in mladino

osebna
zavarovanja

Danes za jutri
www.ZavarovalnicaMaribor.si080 19 20

ZOJINA ZAVAROVANJA


