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Kvintet bratov Smrtnik je zamejska vokalna skupina. V petek, 28. 1. 2011, so zapeli v Kulturnem domu 
Voličina in na druženju v jedilnici šole, saj je župan Občine Lenart pripravil sprejem za predstavnike gospo-
darstva, izobraževanja, kulture … Poslušalci v dvorani smo že ob izvedbi prve pesmi začutili navdušenje ob 
njihovem petju. S svojim vrhunskim petjem so prižigali iskrice domoljubja v naših srcih.

Bratje Smrtnik zapeli v Voličini
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Tel.: 041 533 400
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Igor Alatič s. p.
GSM: 041 375 859
e-mail: igor.alatic@triera.net
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Obisk Kristjanove babice 

V mesecu decembru smo se v 1. razredu pogo-
varjali o življenju naših babic in dedkov. Prinesli smo 
tudi nekaj starih predmetov, ki smo jih poimenovali, 
opisali in povedali, čemu služijo. Obiskala nas je tudi 
ga. Lojzka Risek, ki nam je opisala, kako je preživljala 
svoja otroška in mladostna leta. Izvedeli smo veliko 
zanimivega.

Učenci 1. razreda

Dobrodelna akcija 1. razreda

Mesec december je čarobni mesec. Nekateri ga 
imajo radi zaradi božičnih in novoletnih praznikov, 
daril, postavljanja in okraševanja smrečice, drugi za-
radi snega in snežnih norčij. V 1. razredu pa smo se v 
tem mesecu spomnili tudi na tiste otroke, ki si vsega 
tega ne morejo privoščiti. Odločili smo se, da bomo 
doma pobrskali, če imamo kakšno igračo ali knjigo, ki 
jo lahko podarimo. V razredu se je kup igrač in knjig 
vsak dan večal. Vsak je našel nekaj, kar ne potrebuje. 
Povezali smo se s Karitasom v Voličini in se dogovorili, 
da jim predamo zbrano. S polnimi rokami smo se od-
pravili v Jožefov dom. Tam so nas pričakali predstav-
niki Karitasa. Predali smo jim igrače in knjige. Lepo 
so se nam zahvalili in predstavili svojo organizacijo. 
Na koncu so nas pogostili še s sladkarijami. Obljubili 
smo jim, da bomo še večkrat sodelovali z njimi.

Učenci 1. razreda

Varno na poti v šolo in domov

Prvošolčki smo sodelovali v projektu Varno na poti 
v šolo in domov. Vsak izmed nas je dobil pobarvanko, 
ki jo je pobarval in se ob tem naučil veliko o varnosti 
v prometu. Naša naloga je bila tudi, da odgovorimo 
na nagradna vprašanja in pravilne odgovore pošljemo 
na policijsko upravo. Nekega dne nas je v šoli obiskal 
policist Boštjan. Prinesel je darilce za našega Nejca, ki 
je bil izžreban, ker je pravilno odgovoril na nagradna 
vprašanja. 

Učenci 1. a

AKTUALNO

Dragi moji prvošolčki,
pokazali ste, da imate srce na pravem mestu. 
Hvala za vse, kar ste prinesli. Ponosna sem 
na vas.

Učiteljica Simona

Ga. Lojzka opisuje preživljanje svojega otroštva.

Skupinska fotografija s predstavniki Karitasa

Obisk policista Boštjana
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ZANIMALO NAS JE

Vesolje

Kaj je vesolje?
Vesolje je skupek galaksij, ki se ves čas oddaljujejo 

druga od druge. 

Čudovito vesolje

Kaj je galaksija?
Galaksija je skupek zvezd, planetov, kometov, pli-

nastih oblakov in oblakov prahu, ki se vrtijo okoli 
skupnega središča.

Galaksija Rimska cesta je naša galaksija, galaksija, 
v kateri je Zemlja. 

Progasto spiralna galaksija NGC 6217

Rimska cesta
Nekateri jo imenujejo tudi Mlečna cesta, ker je vi-

deti kot megličast pas mlečno bele svetlobe na nočnem 
nebu. V galaksiji je od 200 do 400 milijard zvezd.

Planeti
Merkur, Venera, Mars in Zemlja so zemeljski pla-

neti oziroma planeti s kamnitim površjem in so notra-
nji planeti. Ti štirje planeti so najbliže Soncu. Jupiter, 
Saturn, Uran in Neptun, ki so bolj oddaljeni od Sonca, 
so planeti velikani, sestavljeni pretežno iz plinov in so 
zunanji planeti. Obdajajo jih obroči.

Galaksija Rimska cesta

Sonce
Sonce se je 

rodilo pred 5 
milijardami let v 
ogromni meglici 
plinov in prahu, 
ki se je začela z 
veliko hitrostjo 
vrteti okoli svo-
je osi. Megliča-
sta snov se je v 
središču počasi 
zgostila. Snov se 
je ogrela in nastala je rdeča svetloba. Izjemno vroče 
središče je vse bolj in bolj žarelo in rodilo se je sonce. 
Ostanki plinov in prahu so se še naprej vrteli okoli 
njega. 

Sonce je zvezda, podobna zvezdam, ki jih lahko 
vidimo ponoči. Vendar je videti veliko večje, ker nam 
je veliko bliže.

Planeti našega osončja
Larissa Vogrin, 4. a

ht
tp

://
an

tw
rp

.g
sf

c.n
as

a.
go

v/
ap

od
/im

ag
e/

11
01

/M
os

ai
cC

in
tO

rio
_m

ar
tin

ez
.jp

g

ht
tp

://
ha

ys
vi

lle
lib

ra
ry

.fi
le

s.w
or

dp
re

ss
.co

m
/2

01
0/

05
/m

ilk
y-

w
ay

-g
al

ax
y-

m
ap

-n
as

a-
jp

l-c
al

te
ch

-r
-h

ur
t.j

pg
ht

tp
://

bh
lm

c.w
ik

isp
ac

es
.co

m
/fi

le
/v

ie
w

/p
la

ne
t0

07
.jp

g/
74

50
66

19
/p

la
ne

t0
07

.jp
g

ht
tp

://
w

w
w.

gl
ob

al
w

ar
m

in
ga

rt
.co

m
/im

ag
es

/3
/3

2/
U

ltr
av

io
le

t_
Su

n.
jp

g

ht
tp

://
an

tw
rp

.g
sf

c.n
as

a.
go

v/
ap

od
/im

ag
e/

09
12

/n
gc

62
17

_h
st

_b
ig

.jp
g



stran 5

31. januar 2011

TEKMA

ZAJEC IN ŽABA STA SE SREČALA NA NJI-
VI. POGOVARJALA STA SE, KDAJ IN KJE BOSTA 
TEKMOVALA. TEKMOVALA BOSTA V TEKU. 
NASLEDNJI DAN PRIDETA NA START. NAVIJAČE 
JE IMEL SAMO ZAJEC. ŽABA NI OBVESTILA NA-
VIJAČEV. ZMAGOVALEC JE BIL ZAJEC.

ALEN ŽIVKO, 2. A

MOJ PRVI NASTOP S FLAVTO

SEPTEMBRA SEM ZAČELA HODITI V GLAS-
BENO ŠOLO. UČIM SE IGRATI KLJUNASTO 
FLAVTO. VČERAJ SEM PRVIČ NASTOPALA. BILA 
SEM PRVA NA VRSTI. ZAIGRALA SEM PESEM 
MAJHNA SEM BILA. VSI SO ME POHVALILI, SAJ 
SE NISEM NIČ ZMOTILA.

ALJA SEVER, 2. A

KUNA BELICA

MOJ DEDI JE LOVEC. POZIMI MU POMAGAM 
SKRBETI ZA LAČNE ŽIVALI V GOZDU. DEDI JE 
NEKEGA DNE USTRELIL KUNO. BILA JE KUNA 
BELICA. NA PRSIH JE IMELA BELO LISO. BABI JO 
LAHKO NOSI OKOLI VRATU.

EVA KURNIK, 2. A

V GLASBENI ŠOLI

KOMAJ ČAKAM, DA JE TOREK. V TORBI 
ŽE ČAKA ZVEZEK IN COPATI. ODPRAVIM SE 
V GLASBENO ŠOLO. TUKAJ ME ŽE ČAKA UČI-
TELJ MARKO IN SOŠOLCI. POGOVARJAMO SE O 
GLASBI, POJEMO IN REŠUJEMO NALOGE. ZELO 
SMO VESELI, KO UČITELJ ZAIGRA NA KITARO.

ŽANA ŽABČIČ, 2. A

ZRCALCE

ZAJEC JE HODIL PO GOZDU. NAŠEL JE ZR-
CALO. UGOTOVIL JE, DA JE ZLOMLJENO. NE-
SEL GA JE DOMOV. PROSIL JE OČKA, DA MU GA 
POPRAVI. VZEL JE ORODJE IN NAPRAVIL MALO 
ZRCALCE. ZAJČEK JE BIL ZADOVOLJEN, DA SE 
JE LAHKO GLEDAL V ZRCALCE.

ALEN ŽIVKO, 2. A

VNETI ZOBEK

V ČETRTEK ZJUTRAJ SEM SE ZBUDIL Z VRO-
ČINO IN ZELO MI JE BILO VROČE. MAMA ME JE 
POGLEDALA IN VIDELA, DA IMAM POL OBRA-
ZA OTEČENEGA. ŠLI SMO K ZOBOZDRAVNIKU. 
ZOBOZDRAVNIK MI JE POGLEDAL V USTA. OD-
PRL MI JE ZOBEK. ZDAJ SI GA MORAM IZPIRA-
TI. NASLEDNJI DAN SEM MORAL NA PREGLED. 
UGOTOVILI SO, DA SE MI RANA LEPO CELI.

OSKAR ŠRIMPF, 2. A

PRIJATELJA

EMA IN JAN STA SOŠOLCA. HODITA V PRVI 
RAZRED. EMA ŽE BERE IN POMAGA JANU. DA-
NES IMA EMA ROJSTNI DAN. SPEKLA JE PECI-
VO. NA ZABAVO JE PRIŠEL TUDI JAN. EMI JE 
PODARIL VELIK ŠOPEK ROŽ. POJEDLA STA PE-
CIVO IN POPILA ČAJ. JAN JE EMO POVABIL NA 
SPREHOD PO DEŽJU.

ŽANA ŽABČIČ, 2. A

Aljaž Mumu Mumu

Sem Aljaž, živim v velikem bloku na Tržaški cesti. 
Najraje me imata mamica in oče, a še malo bolj teta 
Ana. 

Nekega dne sem se pri kosilu spremenil v kravo. 

LITERARNE STRANI

Anamari Horvat, 5. a Nina Kmetič, 5. a
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Teta Ana je rekla: »Aljaž, saj si se spremenil v kravo!« 
Rekel sem ji, naj me odpelje v hlev. Nato naj mi pri-
pravi vročo čokolado z jagodami in pride po mene. 
Ko sem pojedel to okusno stvar, sem se spremenil v 
navadnega človeka.

Teta Ana mi je rekla, naj ne povem tega mami in 
očetu. Jaz sem ji rekel, da ne bom. Ana je upala, da se 
to ne bo več zgodilo. Jaz sem ji povedal, da četudi se 
bo, me bo ponovno rešila. »Če me ne boš rešila ti, se 
bo morala roditi bolj pogumna teta,« sem ji dejal. Ana 
je bila užaljena in jezna na mene. Jaz sem se ji samo 
smejal. Ana je bila še bolj jezna, zato sem se ji nehal 
smejati. Nato sta iz službe prišla mamica in oče. Sko-
raj bi jima izdal, a vseeno sem držal obljubo. 

Ana je bila ponosna name, jaz pa nanjo. Oba sva 
bila vesela. Ana zato, ker nisem izdal obljube, jaz pa 
zato, ker me je rešila.

Aljaž Goznik, 3. a

Potres 

Jaz sem Nejc. Prišel sem do prijateljice Nuše. Ko 
sva stopila v hišo, so se naenkrat stresla tla. Z Nušo sva 
kričala in bežala. Hitro sva odhitela v njeno sobo in 
se skrila v njeno omaro. Ko je bilo konec potresa, sva 
odšla iz omare. Bilo je vse strto in razmetano. Domov 
sta prišla oče in mama. Mama je kričala.

Jan Mastinšek, 3. a

Požar

Pri požaru nam pomagajo gasilci. Požar se lah-
ko pojavi, če pustimo v gozdu prižgan ogenj. Gasil-
ci pomagajo tudi ob drugih nesrečah. Sami si lahko 
pomagamo,če pokličemo gasilce in zbežimo iz sta-
novanja. Enkrat sem videl, kako gasilci drvijo na po-
moč.

Nejc Sekol, 3. a

Med prazniki

V petek zvečer sem odprl prvo darilo. Dobil sem 
knjigo. Naslov knjige je bil Božičkove zgodbe. Od bo-
žička sem dobil še album, dve čokoladni banani, ko-
njička in nalepke. Med počitnicami sem bil pri babici 
in dedku. Prišla je prijateljica Urška. V nedeljo sta 
prišla teta in stric. Moj bratranec je dobil prvi zob. 
S prijateljico smo se skrivali v temi. Ko je prijateljica 
štela, se je moj bratec Samo skrival za mano. Ko pa je 
bratec štel, pa se s prijateljico nisva mogla skriti. Vsi 
smo preživeli lepo, zdravo in srečno novo leto.

Jan Mastinšek, 3. b
 

Med prazniki

Med prazniki sem bila pri babici, ker je bila mama 
v službi. Igrali sva različne igre. Zjutraj sva z Manjo 
gledali risanke. Med prazniki sem brala knjigo Ma-
vrične vile. Doma sem pospravila svojo sobo. Posta-
vili smo smreko in jo okrasili. Božiček mi je prinesel 
darila. Novoletne praznike smo praznovali pri babici.

Nuša Kurnik, 3. b

Toni

Toni rad pospravlja,
in gospodinjska dela opravlja.
Če smo že pri opravljanju,
se moramo ustaviti pri popravljanju.
Toni rad popravlja avte
in rad se igra skavte.
Ko na vrsti je kosilo,
je še prej na vrsti milo.
Ko pa poje kosilo,
se loti dela spet za silo.

Karolina Rojko, 5. a 

Alex Fras, 8. b Vanja Parapot, 8. b
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Barve razpoloženja

Vijolična oblačila so za zlaganje pesmi, na njih je 
narisana sreča.

Rjava oblačila so za jesenske večere, v katerih je 
glavna rjava.

Modra oblačila so barve neba, na katerem se 
oblački sprehajajo sem in tja.

Črna oblačila so za črne večere, v katerih prevla-
duje strah in trepet.

Nina Kocpek, 5. a

Coprnica Zofka
(nadaljevanje iz prejšnje številke)

V razredu so vsi učenci videli Zofko. Predstavila 
sem jo in jim povedala vse, kar sem vedela o njej. Zo-
fka se je usedla na prazno mesto poleg Žana. Tedaj je 
vstopila v razred učiteljica. Vsi razen Zofke smo vstali. 
Učiteljica jo je takoj opazila in jo vprašala: »Kdo pa si 
ti?« »To je Zofka,« smo odgovorili. »Jaz bi rada, da mi 
tale punčka odgovori,« je še bolj veselo rekla učiteljica. 
»Ime mi je Zofka,« je malce jezno odgovorila. Zofki ni 
bilo všeč, da ji učiteljica pravi punčka. »No, ravno je 
ura slovenščine, zato boste vsi opisali Zofko,« je rekla 
učiteljica, ker je menila, da bodo to zelo dolgi spisi o 
Zofki. Jaz sem napisala naslednje; Zofka je zelo prija-
zna, ima zelene lase, nosi lepo obleko, ima dve proga-
sti nogavici in ima mnogo za povedati. Učiteljica nad 
mojim spisom ni bila preveč navdušena, a mi tega ni 
povedala, da ne bi na Zofko naredila napačnega vti-
sa. Zofko, pa je medtem ko smo mi pisali, spraševala 
črke. Znala je vse črke, le pisane ji je učiteljica morala 
pokazati. Zofka je tudi znala lepo brati. Zdaj je minila 
ura slovenščine. Začela se je ura matematike. »Mate-
matika, saj že znam šteti. Vem celo povedati, koliko 
vas je!« je kričala Zofka. Učiteljica pa je to preslišala. 
Rekla ji je le: »No, potem pa nam povej.« Zofka je za-
čela šteti. Štela je takole: »Deset, ena, tri, trideset, pet, 
petdeset, sedem…« Skratka, štela je narobe. Učiteljica 
je takoj ugotovila, da mora Zofko vpisati k dopolnil-

nem pouku. Tudi računanje Zofki ni bilo všeč. Zato 
se je učiteljica odločila uro matematike spremeniti v 
uro naravoslovja in tehnike. Zdelo se je, da bo to Zo-
fki bolj dišalo. Učiteljica je učence začela spraševati o 
kamninah. Zofko je vprašala, kaj je diamant in kaj ve 
o njem. »Diamant je to!« je rekla Zofka in pričarala 
diamant. Učiteljici je zastal dih. »Takoj pospravi ta lep 
kamen Zofka!« je šepnila učiteljica vsa iz sebe. »No, 
ali mislite tale lep diamant ali kaki drugi kamen, ki ga 
sploh nimam?« je odgovorila Zofka in diamant odča-
rala. Takrat je zazvonilo. »Otroci, postavite se v vrsto,« 
je odločno rekla učiteljica. Pri telovadbi smo delali po 
skupinah. Jaz sem bila v skupini z Zofko, Natalijo in 
Lano. Odlično smo sodelovale. Le na koncu telovad-
be smo se punce sprle, ker bi bila vsaka rada z Zofko. 
Ampak nič zato. Po telovadbi pa je napočila likovna 
vzgoja. Lahko smo risali, kaj smo želeli. Zofka je nari-
sala velikansko miš, ki hoče pojesti dva mala človečka. 
Učiteljici Zofkina umetnina ni bila preveč všeč, am-
pak vseeno je dobila odlično. Zvonec je spet zazvonil. 
Ves razred, razen Zofke, je zelo žalostno rekel: »Konec 
pouka.« Vsem nam je bilo danes všeč, ampak konec 
je konec. Vsak je vzel svoje stvari in odšel skozi vrata. 
Vsak je doma preživel svoj dan, tudi jaz, naslednji dan 
pa spet veselo v šolo. Zbudila sem se bolj zgodaj kot 
ponavadi. Kar ob pol petih zjutraj. Že ob pol šestih 
sem bila v šoli. Ampak ob sedmih Zofke ni bilo. Na-
slonila sem se k oknu in zagledala coprnico Zofko le-
teti na svoji metli in mahati šoli. In če sem prav videla, 
mi je na skrivaj pomežiknila.

Larissa Vogrin, 4. a

Pepelka

Nekoč je živela deklica z imenom Pepelka. Živela je 
s svojo mačeho in polsestrama. Želela je iti na kraljevi 
ples, a ji niso dovolile. S pomočjo botre vile je vseeno 
šla na ples. Vso noč je plesala s princem, toda na poti 
domov je izgubila čeveljček. Našel ga je princ ter šel 
po vsem svetu iskat dekle, ki bi ji bil čeveljček prav, 
da bi se z njo poročil. Dolgo je iskal, toda na koncu je 

Tadej Kurnik, 8. a Manja Balaj, 8. b



31. januar 2011

stran 8

našel dekle, v katero se je bil zaljubil. S Pepelko sta se 
poročila in živela srečno do konca svojih dni.

V pravljici nastopajo naslednje književne osebe: 
Pepelka, ki je dobrega srca, prijazna, zmeraj nasmeja-
na, toda zaradi hudobnih polsester umazana in saja-
sta. V pravljici nastopajo tudi polsestre in mačeha. Te 
so zelo hudobne, ošabne, so zmeraj rade lepo urejene 
in ne marajo Pepelke. Tudi botra vila ima svojo vlogo 
v pravljici. Je pravljično bitje, ima čarobno moč, ima 
rada Pepelko in ji pomaga v nesreči, ne mara mačehe 
in polsester. Potem je tu še princ, ki je prijazen, urejen, 
zaljubljen v Pepelko, bogat in ne razume polsester, ki 
ga hočeta imeti le zaradi njegovega denarja.

V knjigi najdemo nekaj tipičnih značilnosti pra-
vljice. To je izmišljena zgodba, v njej najdemo črno-
belo oznako oseb, Pepelka je bila dobrega srca, mačeha 
pa hudobna, dobro je zmagalo, zlo je bilo kaznovano, 
kraj in čas dogajanja nista natančno določena, najde-
mo tudi pravljična bitja, npr. botro vilo in nastopajo 
nedoločene književne osebe.

Ta pravljica nam sporoča, da ljudi ne smemo sodi-
ti po videzu. Tako pravi tudi stari pregovor, obleka ne 
naredi človeka, kajti princ se je zaljubil v Pepelko, ko 
je bila v lepi obleki, vendar ljubil jo je tudi v umazanih 
capah. 

Zala Jug, 6. a

Življenje nas vsak dan lahko
preseneti

Stara mama je mnogokrat govorila: «Življenje nas 
lahko kadarkoli preseneti in ravno v trenutku, ko to 
najmanj pričakujemo.« Takrat si s temi besedami ni-
sem belila glave, ampak danes pa razumem, kaj mi je 
želela povedati, saj se mi je pred štirimi leti življenje 
spremenilo.

Ko sem bila majhna, stara okrog tri leta, me to, da 
sem bila edinka, ni pretirano motilo. Imela sem se-
strično, ki mi je velikokrat delala družbo. Doma pa 
sem bila vedno za vse na vrsti prva. Ko pa je bila Ka-
rin, moja sestrična, stara štiri leta, je dobila družbo. 

Na svet je privekal njen prvi bratec. Vsi smo ga ljub-
kovali, se z njim igrali in bil je v središču pozornosti. 
Takrat sem bila ljubosumna na Karin. Sedaj je imela 
bratca in je imela v vskem trenutku, tudi brez mene, 
družbo. Mamo in očeta sem večkrat prosila za bratca 
ali sestrico, vendar iz te moke ni bilo kruha in sem 
odnehala. Ko je Karin dopolnila osmo leto, je dobila 
še enega bratca. Jaz pa sem bila še vedno edinka. To, 
da s svojimi, sedaj vztrajnejšimi prošnjami, nisem ni-
česar dosegla, me je začelo jeziti. Kasneje, bilo je sredi 
avgusta, pa sem začela opažati, da z maminim trebu-
hom ni vse vredu, a vseeno nisem ničesar vprašala. 
V nedeljo, bilo je nekaj dni kasneje, pa je moji mami 
postalo slabo. Jaz sem se zelo ustrašila, saj nisem po-
znala znakov nosečnosti in sem mislila, da je z mamo 
kaj hudo narobe. Naslednji dan pa sta mi straša pove-
dala, da bomo dobili dojenčka. Bila sem tako srečna 
in vesela, da svojih čustev ne znam spraviti na papir. 
No, in tako se mi je aprila rodil moj težko pričakova-
ni bratec. Ime mu je izbrala mama in tako mu je ime 
Mihael. Na svet je prišel tako kar iznenada. Nihče ga 
še ni pričakoval, saj naj bi se rodil komaj čez petnajst 
dni. Ko sem se zjutraj zbudila, je bil doma le oče. Ta 
mi je takoj sporočil veselo novico. Ker svojega veselja 
nisem mogla zadržati zase, sem ga delila z drugimi in 
vsem povedala, da tudi jaz nisem več edinka.

To je bilo eno najlepših presenečenj v mojem ži-
vljenju. Tokrat me je življenje presenetilo z zelo lepim 
dogodkom. Seveda pa mi presenečenja življenja niso 
bila vedno po godu. Ampak to je že druga zgodba.

Rebeka Šnofl, 8. a

LITERARNE STRANI

Daniel Hegedič, 8. b
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Snežinke v januarju

Skupina Snežinke smo najmlajša skupina v našem 
vrtcu. Ker je že januar in smo mi edine snežinke daleč 
naokoli, smo kar malce žalostni, ker ni snega. O, kako 
daleč je že december, ko smo se igrali na debeli snežni 
odeji. Ker si pa snega močno želimo, upamo, da nas 
kmalu spet preseneti.

V decembru smo se veliko družili s skupino Zvez-
dice. Skupaj smo zamesili testo, da je tudi v vrtcu 
dišalo po piškotih. Piškote smo pojedli na skupnem 
škratovanju . Okrasili smo igralnice in komaj čaka-

li, da nas obišče božiček. Prišel je v spremstvu dveh 
malo večjih Snežink in nas presenetil z darili. Prazni-
ke so nam popestrile tudi naše vzgojiteljice z lutkovno 
predstavo Hiša pri čarovnici. Leto pa smo zaključili s 
slavnostnim kosilom in skupnim rajanjem.

Novo leto pa nam ni prineslo samo novih pričako-
vanj, pač pa tudi dva nova člana naše skupine. Verje-
tno ne veste, da je bila do sedaj naša skupina, skupina 
deklic, sedaj pa imamo med nami končno tudi dečka, 
ki smo se ga zelo razveselile.

Snežinke

Radi pojemo in plešemo.Gnetemo, valjamo, …

Razgibavamo se v večnamenskem prostoru. Naredili smo snežaka.

Lutkovna predstava »Hiša pri čarovnici« Obiskal nas je božiček.
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Zimska križanka

Tina Goznik in Zala Jug, 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.

Utrinki iz Slovenije

Obisk gostov pri poukuSprejem gostov Ogled šolskih prostorov

Otroci so pripravili program za udeležence.

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


