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Teden otroka

Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine 
Slovenije. Temelji na obeleževanju Svetovnega dneva 
otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupšči-
na  Združenih narodov.

Pri nas praznujemo dan otroka prvi ponedeljek v 
oktobru, toda zaradi raznih prireditev, ki potekajo v 
okviru dneva otroka in trajajo ves teden, imamo pri 
nas kar teden otroka. 

Vsako leto je izbrana tudi tema za teden otroka. 
Za letošnje leto je to bila »Pojdiva s knjigo v svet«, ki 
opozarja na pomen branja in je posvečena 50. obletni-
ci bralne značke.

Letos se je teden otroka pričel 3. oktobra in s tem 
dnevom so po vseh večjih krajih v Sloveniji organi-
zirali različne razvedrilne programe, ki so popestrili 
prosti čas.

Tudi na OŠ Voličina je bilo letos dogajanje v tednu 
otroka zelo pestro, saj so se v začetku tedna zvrstili kar 
trije posebni dnevi zapovrstjo, namen katerih je bilo 
medgeneracijsko druženje in medsebojno spoznava-
nje ter ustvarjanje.  

Saška Kurnik, 9. a

Učna pot okrog Komarnika

V okviru posebnih dni v tednu otroka smo se 
med drugim odpravili na učno pot, tako imenovano 
Franckovo pot, okrog Komarnika. To jezero je aku-
mulacijsko in je umetnega nastanka. Prvič je omenje-
no že v 16. stoletju, ko so ga lastniki bližnjega gradu 
Hrastovec, plemiška družina Herberstein, uporabljali 
za gojenje rib. 

Tako smo se v sredo zjutraj devetošolci odpravili 
v nižje razrede, kjer smo prvošolčkom in petošolcem 
predstavili gozdni bonton. Moram reči, da se je naša 
skupina zelo dobro ujela s prvošolci. Na zabaven na-
čin s slikovnim gradivom smo jim predstavili, kaj lah-
ko počnejo v gozdu in česa ne smejo. Ko smo skupaj 
reševali učne liste, ki smo jim jih pripravili, smo ugo-
tovili, da že veliko vedo, čeprav so lansko leto še hodili 
v vrtec. Ko smo končali z delom, smo se odpravili na 
malico in si nabrali moči za nadaljnjo pot okrog Ko-
marnika. Ko nas je avtobus odložil ne začetku naše 
poti, smo se razdelili v skupine in začeli z delom. 
Vsaka skupina se je morala poglobiti le v eno temo 
in pozorno rešiti naloge. Na poti se je zvrstilo kar pet 
infotabel, in sicer Komarnik, vidra, vodne rastline, 
kačji pastir in rogač ter dvoživke. Na drugi infotabli, 
ki je govorila o vidri smo prebrali, da ta  spada v dru-
žino kun in bi ji lahko rekli kraljica celinskih voda, 
saj tam nima plenilcev. Je pa tudi na rdečem sezna-
mu in je zelo ogrožena živalska vrsta. Tretja infotabla 
nam je predstavila obvodne in vodne rastline na učni 
poti, katere smo tudi videli, ker smo bili zelo dobri 
opazovalci. Videli smo rogoz, trs, vrbo iva, hrast dob, 

lokvanj, račjo zel ali vodno kugo in druge. Pri četrti 
infotabli kačji pastir in rogač je bila tudi opazovalnica. 
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Če smo se povzpeli nanjo, smo videli grad Hrastovec. 
O kačjem pastirju smo izvedeli, da ne pika, čeprav so 
nekateri morda mislili drugače in so se ga bali. Sedaj 
vemo, da zadek uporabljajo le za paritev. Kačji pastirji 
pa so tako kot vidra ena izmed ogroženi vrst, saj člo-
vek uničuje njihov življenjski prostor. Skoraj na koncu 
učne poti smo se še ustavili ob opazovalnici ptic. Ker 
smo imeli s seboj tudi daljnogled, smo videli nekatere 
ptice, kot so na primer labod, čaplja, črna liska, raca 
mlakarica in druge.

Ta naravoslovni dan nam je bil vsem učencem zelo 
všeč, saj smo se naučili veliko novega in lahko smo 
uživali ob poučnem sprehodu v naravi.           

Rebeka Šnofl, 9. a

Ogled skakalnice v Jablancah

V okviru športnega dne v tednu otroka smo se od-
pravili na pohod v Jablance in na ogled tamkajšnjih 
smučarskih skakalnic. Ker so bili ti dnevi tudi medge-
neracijsko obarvani, smo morali starejši učenci pazite 
na mlajše, to pa smo z veseljem storili. 

Na pohod smo se odpravili okrog pol devete ure 
zjutraj in se s svežimi močmi napotili proti cilju. Pot 
nas je vodila po cesti mimo podjetja Interles, po trav-
nikih, pašnikih in gozdovih ter na koncu še enkrat po 
cesti. Ko smo prispeli na ciljno točko, smo si lahko že 
z zanimanjem od daleč ogledovali skakalnice. 

Skakalnice so bile zgrajene leta 1997, zgradili pa so 
jih vaški navdušenci smučarskih skokov. Velike so 12 
metrov, 25 metrov in 40 metrov – manjši dve sta tudi 
že plastificirani. Skakalnice spadajo pod ŠD Jablance, 
ki ga je ustanovilo deset krajanov, njegov predsednik 
pa je g. Jože Murko. Skakalnice so bile zgrajene z na-
menom, da bi lahko ta šport ljubiteljsko gojili in ga 
prenašali na mlajše rodove. Tekme v smučarskih sko-
kih v Jablancah so danes tradicionalne. Pesti pa jih 
tudi težava, in sicer tako kot druge lokalne skakalnice; 
sezona je odvisna od količine zapadlega snega. To te-
žavo so se odločili rešiti tako, da so skakalnici plastifi-
cirali, razen 40-metrske. 

Pri skakalnicah smo bili deležni izredno prijazne-
ga sprejema in odlične razlage o smučarskih skokih 
ter o delu ŠD Jablance. Izvedeli smo, da za smučarske 
skoke ni primeren naveden, zimski kombinezon, tem-
več je za skakanje potreben poseben kombinezon, ki 
ohranja toploto. Ogledali smo si tudi smuči in obutev, 
ki sodijo zraven. Deležni smo bili tudi prikaza izved-
be smučarskega skoka. Dva skakalca sta nam z vese-
ljem pokazala svoje spretnosti in tako na 25-metrski 
skakalnici izvedla vsak po en skok. Ob tem smo lah-
ko videli, kdaj se mora skakalec odriniti in v kakšni 
poziciji mora »lebdeti v zraku«. Preden se skakalec 
spusti, mora še počakati na znak svojega trenerja ali 
koga drugega, da je skakalnica prosta. 12-metrska 
in 25-metrska skakalnica ležita skoraj tik ob cesti, 
40-metrska pa v gozdu. 

Po ogledu smo bili deležni še sladkanja s piškoti 
in sokom, nato pa smo se zadovoljni in polni novega 
znanja o smučarskih skokih ter skakalnicah v Jablan-
cah odpravili nazaj v šolo.

Vsem, ki so kakorkoli pripomogli k našemu do-
bremu počutju in izjemni predstavitvi, se iskreno za-
hvaljujemo, ŠD Jablance pa želimo še veliko uspehov 
in čim več novih članov oz. skakalcev.                    

Karin Petko, 9. a

Ustvarjalne delavnice v tednu 
otroka

V tednu otroka so v okviru posebnih dni na šoli 
potekale tudi ustvarjalne delavnice.

Delavnice so potekale na šoli in na prostem v njeni 
bližini. Bilo jih je pet; glasbena, likovna, fotografska, 
arheologija in astronomija.

Glasbeno delavnico je vodila učiteljica Anita 
Grajfoner Petrič. Naučili smo se zapeti, zaigrati na 
ksilofone, zvončke in zaplesati na pesem »Oj, lepo je 
res na deželi«. Šlo nam je zelo dobro od rok, kajti po-
hvalila nas je tudi učiteljica. 

Vodja likovne delavnice je bil učitelj Brane Lazič. 
Tukaj mi je bilo še posebno všeč, saj smo naše ideje 
prenašali na mize v učilnici likovne in tehniške vzgo-
je, saj so te bile potrebne temeljite prenove. Tako smo 

Fo
to

gr
afi

je
: K

ar
in

 P
et

ko
, 9

. a



stran 5

28. oktober 2011

vse mize prebarvali in nanje naslikali, kar smo si za-
mislili. Ker smo se pri lepšanju miz res zelo trudili, vas 
prosim oz. upam, da mize ostanejo takšne kot so.

Fotografsko delavnico je vodil  Dani Sajtl. Jaz sicer 
v tej delavnici nisem bila, vendar kolikor sem slišala 
od drugih, so se zabavali. Šli so na krajši sprehod, kjer 
so fotografirali vse, kar se jim je zdelo zanimivo. 

Arheologijo je učila in vodila učiteljica Zdenka 
Ekselenski. Člani skupine v tej delavnici so odšli v vo-
ličinsko cerkev, kjer so poslušali krajše predavanje o 
kipih in nastanku cerkve.

Astronomijo je vodil učitelj Tomaž Mihalič. Otro-
ci, ki so sodelovali v tej delavnici, so se odpravili na 
igrišče, kjer so si s teleskopom ogledali sonce. Ponovi-
li oz. naučili so se tudi vrtenje Zemlje okrog sonca in 
njene osi, nato pa rešili še učne liste, ki so se navezo-
vali na to temo.

V teh treh dneh smo se naučili veliko novega, med 
drugim tudi medsebojno sodelovanje; razdeljeni smo 
bili v skupine od 1. pa do 9. razreda. Mislim, da smo 
se najstarejši učenci na šoli zares izkazali, ko smo skr-
beli za mlajše. 

Špela Peserl, 9. a

Mesto Lenart

14. oktobra smo se z avtobusom odpravili v Le-
nart. Najprej smo se ustavili v občinski stavbi, kjer nas 
je pričakal gospod podžupan Franci Ornik. Razkazal 
nam je prostore in nas predstavil zaposlenim. V žu-
panovi pisarni smo preizkušali županov stol, ko nas 
je presenetil sam gospod župan. Lepo nas je sprejel in 
zapletli smo se v zanimiv pogovor.

V sejni sobi smo pripravili pravo občinsko sejo. Iz-
volili smo župana, le-ta pa si je izbral svojo tajnico. Za 
župana smo izbrali Nika, Eva je prevzela vlogo tajnice. 

AKTUALNO
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Občinske delavke so nas pogostile s sokom. Kresala so 
se mnenja in predlogi. Zaradi pomanjkanja denarja, 
sta bila sprejeta le dva naša predloga. Na lastni koži 
smo občutili, kako potekajo občinske seje.

Na banki nas je sprejela bančna uslužbenka, ki 
nam je spregovorila o pomenu varčevanja. Pozdravila 
nas je tudi njihova maskota. Vsi smo se hoteli poz-
draviti z njo. Največ zanimanja nam je vzbudil trezor. 
Malo smo bili razočarani, ker nismo smeli pokukati 
vanj. Na napravi za štetje drobiža smo sortirali in šteli 
kovance. Vsak je prejel bombon in balon.

Ker nam je do odhoda avtobusa ostalo še nekaj 
časa, smo se sprehodili po mestu in si ogledali nekaj 
pomembnih stavb. Uživali smo v lepem jesenskem 
dopoldnevu in spoznavali mesto. Svoje vtise smo str-
nili v učilnici in vsi smo se strinjali, da smo preživeli 
lep dan.

Učenci 3. a in 3. b

Lutke v vrtcu

Za pravljice nismo nikdar ne premladi ne prestari. 
Ker imamo pravljice v vrtcu vsi zelo radi, smo  vzgoji-
teljice sestavile skupino lutkaric. 

Naša lutkovna skupina vzgojiteljic deluje že tretje 
leto. 

Naš namen je približati otrokom lutke ob petju in 
pripovedovanju zgodb, ki se razlikuje od vsakdanji-

ka. Lutke zmeraj pritegnejo pozornost otrok, otroci 
se umirijo in vstopijo v vizualni svet zgodbice ter se 
identificirajo s karakterjem lutke. 

Lutkovne dramatizacije pripravljamo s pomočjo 
ročnih lutk, ki vzpostavljajo boljši stik z otroki – gle-
dalci. Lutke si izdelujemo iz mehkih materialov, kulise 
pa pripravljamo s pomočjo raznih kartonov, ki jih po-
slikamo ali drugače obdelamo. Zgodbo oziroma tekst 
za uprizoritev lutkovne igrice poiščemo v raznih že 
napisanih pravljicah znanih avtorjev ter si tekst prire-
dimo glede na obseg vlog, časovno trajanje zgodbe in 
starost otrok. 

V skupini lutkaric sodelujemo: Mihaela Petrič, 
Andreja Preložnik, Karmen Markuš in Simona Er-
man.

Naše vaje in izdelava lutk poteka izven našega 
delovnega časa in je prostovoljna. Tudi letošnje leto 
bomo pripravile tri lutkovne predstave. V tednu otro-
ka smo zaigrale prvo predstavo z naslovom Muca Co-
patarica.  Lutkovno igrico so si ogledale vse skupine 
otrok v vrtcu. Naša naslednja predstava bo meseca 
decembra, ki pa je do takrat še skrivnost.

Lutkovna skupina vzgojiteljic

AKTUALNO

Predstava za otroke vrtca v Selcih.

Predstava v vrtcu v Voličini.
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Čebelica

Kje si bila čebelica?
Med sem nabirala.
Kaj boš z medom delala?
Prijateljicam ga bom razdelila.
Kaj bodo prijateljice delale?
V panj ga bodo spravile.
Potem bo prišel čebelar
in med bo vse pobral.

Alen Živko, 3. a

MOJA MUCA

MOJI MUCI JE IME MIKA. JE SIVE IN BELE 
BARVE. NAJRAJE SE IGRA Z MIŠKO. RADA PIJE 
MLEKO. RADA SPI S SVOJIM BRATOM JOJOM.

JULIJA SIRK 2. A

NAŠA MUCA

DOMA IMAMO MUCO Z IMENOM MACA. 
STARA JE ENO LETO. JE ČRNE, BELE IN RJAVE 
BARVE. NAŠA MUCA JE PRAVA ZASPANKA, SAJ 
VELIKO ČASA SPI. JE PA TUDI ZELO RADOVE-
DNA. MUCO MACO IMAM RADA.

LARISA ROŠKAR 2. A

NAŠ AVTO

DOMA IMAMO AVTO, KI JE MODRE BARVE. 
IMENUJE SE PEGUET 206. ZADNJO ŠIPO IMA 
ZATEMNJENO. NAJVEČ SE Z NJIM VOZI MAMA, 
VČASIH PA TUDI OČE. NAJLEPŠE PA SE JE Z 
NJIM PELJATI TAKRAT, KO SMO SKUPAJ VSA 
DRUŽINA.

LARISA ROŠKAR 2. A

MUCE

MUCE SO HIŠNI LJUBLJENČKI. LOVIJO MIŠI. 
MUCE SE RADE »CARTAJO« IN ZRAVEN PREDE-
JO. MENI SO NAJLEPŠE MUCE, KI SO ČRNE IN 
BELE BARVE.

ŽIGA ORNIK 2. A

Kostanjev piknik

Včeraj je imela Neja v vrtcu piknik. Začel se je ob 
16. uri. Šli smo jaz, mami in Neja. Tam so imeli razne 
otroške delavnice. Pripravili so tudi športne igre. Tek-
movali so otroci in starši. Pekli so tudi kostanje. Poje-
dli smo veliko kostanjev. Mamica in Neja sta naredili 
ježka. Piknik je bil pri vrtcu v Selcah. Končal se je ob 
18. uri. Bilo je zelo lepo.

Jan Ditner, 3. a

Tinkara Sternad, 7. a Tina Goznik, 7. a
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Žana

To niso bomboni
in ne makaroni.
In niso rožice
iz vrta moje babice.

To niso kače
in ne moje hlače.
To je Žana,
ki se rima na banana.

Žana Žabčič, 3. a

Hišni ljubljenčki

Pred časom smo imeli muco. Ime ji je bilo Capi. 
Bil je črno-bele barve. Nekega dne smo ga iskali, a 
ga nismo našli. Ker je bil tako lep, ga je najbrž nek-
do ukradel. Nato smo dobili psa. Ime mu je bilo Tobi. 
Veliko je lizal. Bil je rjave barve. Na silvestrovo ga je 
povozil avto. Takrat smo se vsi jokali. Sedaj pa imamo 
psa Oskarja, pasme šicu. Zelo je mehak in lep.

Tajda Hamler, 3. a

Reklame – malo drugače

Zakaj ima školjka najbolj snežno bel bleščeč bi-
ser?

Ker si ga želijo vsi ljudje.
Prodajamo najbolj svetel biser za osvetljavo neba. 

Jan K., Tadej H., 3. b 

Zakaj ima sardelica Liza najbolj obiskane zaba-
ve?

Ker peče najboljša peciva iz morskih kumar in 
gnete najboljše peskovno testo. 

Ko so peciva pečena, jih oblije z morskimi zvez-
dami. 

Tudi vi lahko kupite vse to v trgovini Morski son-
ček. 

Iva Š., Miha P., 3. b

Zakaj imajo ribe tako čudovito gladko kožo?
Ker se mažejo s sokom morskih trav.
Tudi vaša koža bo tako gladka kot je njihova.
Priporočamo vam morsko kremo.

Nik R., Saša T., 3. b

Zakaj imajo morski raki tako imenitno ostre 
klešče?

Ker si jih brusijo na morskih kamnih. 
Kupite našo morsko pilico. 
S to pilico bodo vaši nohti prelepi.

Kaja H., Lukas P., 3. b

Joj, zakaj sestre živijo? Joj, zakaj 
bratje živijo?

Nekega dne, ko sem prišel iz gimnastike in sem 
bil zelo izčrpan, me Karin ni pustila v mojo sobo, ker 
je vadila klavir. Jaz sam pa moral odložiti stvari, da bi 
lahko pojedel večerjo. A Karin ni odprla. No, ko pa je 
prišla mama in rekla: »Odpri vrata!« Je odprla. Cel ve-
čer se nisem pogovarjal z njo. Nato pa še me je zmer-
jala in si izmišljala grde pesmi o meni. V dnevnik sem 
si napisal: »Karin je najbolj nesramna sestra na svetu!« 
Potem pa je brala skoraj do polnoči. In jaz nisem mo-
gel zaspati zaradi luči, drugo jutro pa se nisem mogel 
vstati, ker sem bil zaspan. Pa tudi v šoli nisem bil kaj 
prida zbran. Čez nekaj tednov pa še Primož. Igrala sva 
nogomet, ker ga Primož obožuje. A ob vsakem golu se 
je mulil. Ko pa se je to nekajkrat ponovilo, sem rekel: 
»Zdaj imam pa tega dovolj, ne grem se več.« Primož se 
je še nekaj časa mulil, nato se je začel cmeriti. Čez čas 
je prišel do mene, vzel košarkaško žogo in mi jo hotel 
vreči. Vrgel jo je, a sem se na srečo umaknil. Bil sem 
tako jezen, da bi mu lahko naredil karkoli. In tako sta 
minila dva grozna dneva. 

A bratje in sestre so včasih lahko zelo dobri. Ka-
rin mi je v pomoč, Primož pa za preganjanje dolgega 
časa. Ne predstavljam si življenja brez niju. Imam ju 
zelo rad.

Dominik Petko, 5. a

LITERARNE STRANI

Votla plastika, 8. r. Klementina Breznik
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Teden otroka v vrtcu Selce

Letošnja tema v tednu otroka je bila Pojdiva s knji-
go v svet.

Knjige so naše prijateljice. Ob njih se zabavamo, 
sprostimo, potolažimo, učimo in še marsikaj. V vrtcu 
nas je tudi obiskala knjižničarka ga. Darinka Čobec. 
Pripovedovala nam je pravljico in prinesla polno za-
nimivih knjig. Čeprav smo stari od 3 do 5 let, si že 
pridno izposojamo knjige. Starši nam preberejo vse 
kaj piše v njih, mi pa zvedavo poslušamo, včasih nato 
tudi kaj narišemo in pripovedujemo prijateljem v vrt-
cu. Izdelali smo lastno knjigo.

V tednu otroka se je dogajalo marsikaj zanimive-
ga.

Nabrali smo veliko kostanjev. Na kostanjev pi-
kniku smo jih skupaj pojedli in se zabavali ob raznih 
športnih igrah in delavnicah.

Na sprehodu smo si ogledali polžka. Kako čudovi-
to hišico je imel. Iz praznih zapuščenih hišic in gline 
pa smo si izdelali svoje polžke.

V vrtcu nismo sami. Z nami je tudi »Dobrovolj-
ček«, ki nas vsak dan spomni na dobro voljo in smeh.

Če pa bi radi izvedeli o nas še kaj več, pa nas obi-
ščite. Veseli vas bomo, pa tudi zapeli vam bomo.

Veseli in prijazni otroci skupine Vrabčki iz Selc z 
vzgojiteljicama.
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Opis države – Francija

Francija je obmorska država v zahodni Evro-
pi, ki meji na Belgijo, Luksemburg, Nemčijo, Švico, 
Italijo,Monako in Španijo.

Prebivalci, ki živijo v Franciji, so Francozi. V njej 
jih  živi okrog  60 milijonov. Francija meri okrog 
543.965 km2, torej je sedemindvajsetkrat večja od 
Slovenije. Uradni jezik je francoščina. Francija leži 
skoraj popolnoma v zmernotoplem podnebnem pasu, 
le jugovzhod je že podvržen vplivu Sredozemlja.

Francija sodi med najbolj razvite države v Evro-

pi in je četrta industrijska sila na svetu. Razvito ima 
kmetijstvo, rudarstvo, industrijo, turizem in tudi dru-
ge storitvene dejavnosti.

Paríz  je glavno mesto in obenem tudi največje 
mesto v Franciji. Leži ob reki Seni. Pariške znamenito-
sti so Notredamska katedrala, Slavolok zmage, Mona 
Liza, ki jo je ustvaril umetnik Leonardo da Vinci, in 
Eifflov stolp.

Najvišja gora v Francije je Mont Blanc, ki je hkrati 
tudi najvišja gora v Evropi.

Tina Goznik, 7. a
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Fotografije: Tone Goznik



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

 

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

GSM: 041 515 537

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja

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

info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si

Tel.: 041/687-765
Tel.: 041/337-919 

Faks: 02/729-26-67

MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.

Jurovska cesta 7
2230 LENART



Nekaj utrinkov ujetih v objektiv nastalih
v času tedna otroka pri fotografskih delavnicah

Izdajanje šolskega glasila Šolarček je ena izmed posebnosti šole v Voličini. Tudi zaradi vaših prispevkov, spoštovani sponzorji in starši donatorji, 
je OŠ Voličina drugačna. Lahko je lepa in urejena ter v poletnem času okrašena z rožami na okenskih policah. Vsem vam se iskreno zahvaljujem 
za darovana sredstva, saj kljub krizi ostajate sponzorji in donatorji. Tudi v tem šolskem letu 2011/12 se bomo trudili, da bodo dejavnosti v vrtcu in 
pouk v šoli potekali kvalitetno, v zadovoljstvo otrok in učencev ter vas staršev in tudi nas zaposlenih. S pomočjo novih učnih pripomočkov in knjig, 
ki jih kupujemo z zbranimi sredstvi, nam bo to zagotovo uspelo. Ravnatelj Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: Karin Petko, Re-
beka Šnofl, Saška Kurnik, Špela Peserl, Jasmina Krajnc, Amadeja Brus, Zala Jug, Tina Goznik, Sara Vogrin, Sara Toplak, Nina Kocpek, Nina Kmetič, 
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.

GLOBUS d.o.o
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11

2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 250 1853, 02 629 6070

E-mail: globus@globus.si
Web: www.globus.si

NE SAMI, RAJE Z NAMI

* Poletne in zimske počitnice doma in v tujini * Priprava

* Izleti po Sloveniji * Potovanja po Evropi * Avtobusni prevozi po
se
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Zavladaj s kul
najstniškim 
banènim 
paketom
SKUL.

paket 

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

Vrtnar d.o.o.
Branko in Valentina Golob
2254 Trnovka vas 38b

Tel.: 02 757 94 16
GSM: 041 507 035
Splet: http://vrtnardoo.si

Pomurska založba d.o.o.
Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota

http://www.pomurskazalozba.si
http://www.trgovina.pomurskazalozba.si

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

e-mail: info@bernjak.si
Splet: www.bernjak.si

Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01


