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December je čas, ko si voščimo mnogo želja. Leto 2011, ki ga zaključujemo, je bilo posebno zaradi mnogih stvari in gospodarske krize, vendar je bilo med drugim posebno tudi zato, ker so učiteljice OŠ Voličina,
in sicer: Regina Dobaja, Simona Čuček, Petra Šuman, Jasmina Vojsk, Judita Bračko, Mojca Vogrin Pivljakovič in Anita Grajfoner Petrič združile pevske talente in s petjem, ki seže v srca ljudi, polepšale urice tistim,
ki smo jim prisluhnili.
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Voščilo
sestavnih delov vseh nas in tudi celotnega vesolja, ki
So poti, ki vodijo v nove kraje, so poti, na katerih
nas obdaja. Raziskujejo zelo kratke poti, ki vladajo v
se marsikaj doživi, so poti, ki vodijo v nova spoznasvetu atomskih jeder. Napovedujejo, da bodo kmalu
nja, in so poti, ki vodijo v srca ljudi. A so tudi poti, ki
odkrili bozon.
vodijo v izredne daljave, saj astronomi s sodobnimi
V letu 2012 vam želimo, da razmišljate o vaših poteleskopi in računalniško tehnologijo že nekaj časa
teh in vaših ciljih. Ne razmišljajte o oddaljenih krajih
odkrivajo planete, ki krožijo okrog drugih zvezd, poin nedosegljivih stvareh. Razmišljajte o poteh, na kadobno kot okrog naše zvezde – Sonca, krožijo planeterih bo vaš korak varen, da se boste lahko med potjo
ti, med njimi tudi planet Zemlja. V zadnjem času so
ustavili in imeli čas opazovati ter zato doživeti marsiodkrili planet Kepler 22-b, ki je podoben naši Zemlji.
kaj lepega. Pogosto se dogaja, da moramo odpotovaPotrdili so, da je povprečna temperatura na njegovem
ti v tuje kraje, da si ob vrnitvi upamo priznati, da je
površju okrog 22 °C, prav tako napovedujejo, da bi se
doma najlepše.
teoretično na njem lahV življenju je
ko razvilo življenje. Ker
mnogo stvari preje Kepler 22-b od nas
prostih in enostavoddaljen približno 600
nih. Želimo vam,
svetlobnih let, lahko vsako misel o tem, da bi se
da v letu, ki je pred
kdaj kdo odpravil »tja«,
nami, ustvarite čim
na izredno dolgo pot, in
več mostov med ljudmi, s katerimi se
pogledal, kako je »tam«,
srečujete, da boste
ter človeški vrsti prišel
lahko prišli v njinazaj prav tako po izrehova srca in hkrati
dno dolgi poti sporočit,
omogočili, da bodo
kako je »tam«, opustilahko tudi drugi
mo. Drugi znanstveniki
prišli v vaše srce.
pa so se odpravili na pot
Ravnatelj
raziskovanja temeljnih
Vanja Poropat, 9. b

Proti podnebnim spremembam
V tednu zmanjševanja odpadkov predlagamo, da:
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴

pri malici ne dobivamo sokov v tetrapaku,
ne dobivamo plastičnih nožev,
zaužijemo manj hrane iz pločevink,
kuharice same pripravijo rezance,
na šoli čim manj uporabljamo čistila,
bi pri pouku imeli drugačen dostop do učnih listov (spletne naloge),
✴✴ pijače ne bi kupovali v plastenkah, temveč v steklenicah,
✴✴ imamo za vsakdanje kupovanje vrečke iz blaga,
✴✴ manj kupujemo v trgovinah.
Spoštovani,
v mesecu novembru je potekal teden zmanjševanja odpadkov. Čeprav se mnogi še ne zavedamo, a vedno večja količina odpadkov povzroča mnoge klimatske spremembe. Zavedamo se, da če želimo varčevati
z odpadki, moramo tudi obvestiti ostale prebivalce
Slovenije. Predlagamo, da v tem tednu, in tudi v prihodnje, uporabljamo in kupujemo stvari, ki se jih da

reciklirati. V šolah pa želimo, da bi kuharice večkrat
pripravljale in skuhale hrano in s tem zmanjšale količino odpadkov. Ljudje pa bi si lahko pridelali svoje
pridelke, če bi imeli možnost.
Učenci 9. b

How green are we?
Tips:
It's better to have a shower than a bath. We use less
water and energy.
It's better to turn off the water. We use less water.
It's not a good idea to use hairspray. Some bottles
have CFCs which are bad for the ozone layer.
It's better to go by foot or on bike. Cars use a lot of
energy and pollute the air.
Recycled paper is best. People cut many trees and
use lots of bleach to make paper.
Cans or glass bottles are best because we can recycle them.
The recycle bin is the best place. We have to put
our bottles in the correct place.
We don't need so many electric devices.
Učenci 6. a
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Zala Jug, 7. a

OVČKI IN NJUN PRIJATELJ
OVČKI OLI IN OLJA STA BILI SESTRI DVOJČICI. IMELI STA ZELO DOBREGA PRIJATELJA
OVNA. OVČKI IN OVEN SO SE VSAK DAN IGRALI NA TRAVNIKU. BILI SO ZELO DOBRI PRIJATELJI, SAJ SO DRUG DRUGEMU POMAGALI IN
SE IMELI RADI.
LARISA ROŠKAR, 2. A

RIBICA ŠPELA
RIBICA ŠPELA RADA PLAVA. ŽIVI V MORJU.
HRANI SE Z MORSKIMI RASTLINAMI. RIBICA
ŠPELA IMA PRIJATELJE: RAKA MARKA, MORSKEGA JEŽKA ALENA, MORSKEGA PSA ŽIGA,
RAKOVICO ŽIVO IN DELFINKO JULIJO.
ŽIGA ORNIK, 2. A

Miklavž in parkelj
Miklavž in parkelj obiskujeta otroke, in sicer na
večer pred 6. decembrom. Hodita od hiše do hiše in
nastavljata darila pridnim otrokom. Parkelj pri vsaki
hiši ropota z verigo. Miklavž opazuje otroke. Ko sta
prišla Miklavž in parkelj, sem moral moliti. Moral
sem si očistiti čevlje. Parkelj je samo malo zaropotal, ker je imel veliko dela. Čakalo ga je veliko otrok.
Dobil sem vzglavnik in sladkarije. Parklja me ni bilo
preveč strah.
Joshua Noa Simonič 3. a

Božič
Prva zvezda se utrnila je,
prva snežinka na Zemljo usedla se.
Sneg je padal z neba
in božična noč je prišla.
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Sergeja Hameršak, 4. b
Božič najlepši čas je v letu,
to povem vam in vsemu svetu.
Takrat bela odeja prekrije naravo
in božiček se s severa poda na dolgo odpravo.
Nekateri otroci ob topli peči sedijo,
spet drugi ob okno obrazke tiščijo.
Vsak šum jih pokonci postavi,
vsi upajo, da božiček tudi pri njih se ustavi.
Lučke na majhni jelki gorijo,
naša srca od sreče kipijo.
Okraske na drevešček obešamo,
vse pisane trakce pomešamo.
Iz kuhinje se širijo omamne vonjave,
da moja mami peče piškote,
bi lahko sklepala stave.
Hiša kar žari v božični luči,
vsak kotiček diha z okrašenimi pljuči.
Ponoči, ko ura polnoč odbije,
po naši farni cerkvi se pesem h Gospodu razlije.
Vsi molimo veseli,
saj vemo, da smo na ta dan gospoda prejeli.
Zato božič v praznični luči praznujmo,
drugim pomoč darujmo.
Da božič za vse res najlepši del bo leta,
da bo vesela družina sveta.

Karin Petko

Božič
Bliža se december. Komaj ga čakam. Ali mogoče
veste zakaj?
Če ne veste, vam bom povedal. December komaj
čakam zato, ker je takrat božič. Upam, da bom dobil
darilo in da me bo obiskal božiček.
Tomaž Ornik, 4. b
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Bojan Krajnc, 7. a

Valentina Tuš, 9. b

December

December

December je moj najljubši mesec. Obiščejo nas
trije dobri možje.
To so sveti Miklavž, božiček in dedek Mraz. Miklavž je moj najljubši, ker mi izpolni vse želje.
Blaž Kurnik, 4. b

December je zelo vesel mesec, čeprav je mrzel. Veselim se praznikov. Obiščejo nas trije možje: Miklavž,
božiček in dedek Mraz. Seveda je tudi novo leto, ki se
ga zelo veselim, ker takrat spuščamo rakete in petarde.
Božiča se veselim zato, ker dobim darila in okrasimo
novoletno jelko. Miklavž mi je zelo smešen, ker hodi
s parklji. Všeč mi je zimsko igranje. S prijatelji bom
naredil snežaka, se sankal in kepal. Lepe so tudi lučke
in okrašeni domovi.
Jan Mastinšek, 4. b

Božični večer
Nekega večera je božiček pozabil pripraviti sani in
nahraniti jelene. Jelka, božičkova žena je pekla kekse,
božiček pa je postavljal drevo. Tudi palčki so pomagali
postavljati drevo. Božiček se je spomnil, da mora pripraviti sani in nahraniti jelene. Tudi palček December
se je spomnil, da je božiček pozabil pripraviti sani in
nahraniti jelene. December ni mogel tega zadržati v
sebi, zato je vsem povedal, da je božiček pozabil na
sanke in jelene. Vsi so se lotili dela razen palčka Davida, ker je bil bolan. Vse se je srečno končalo. Tako je
božiček lahko obdaril otroke.
Blaž Kurnik, 4. b

V Londonu
Z letalom smo se peljali v London. Z nadstropnim
avtobusom smo se vozili po mestu. Ogledali smo si
največjo trgovino. Z očetom sva obiskala velik muzej,
ki je imel tri nadstropja. Videl sem parne stroje, rakete, računalnike, prvo raketo, ki je poletela v vesolje,
ladijske motorje, video igre. S katamaranom smo se
vozili po reki Temzi. V akvariju sem opazoval velike
morske pse, pingvine, meduze in morsko dno. Vozil
sem se tudi na velikem kolesu. Iz kabine sem videl cel
London.
Imeli smo se lepo.
Oskar Šrimpf, 3. a

Večerne pesmi
Ko na zemljo pade noč,
mali medvedek vošči lahko noč.
Na nebu se zvezda zablešči
in luna se skrivnostno smeji.
Za lahko noč pa pokličimo
pravljico na pomoč.
Tina Goznik, 7. a

Oskar Šrimpf, 3. a
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Hana Pivljakovič, 3. b
Zvezda, zvezda,
zvezdica,
kje si se skrivala?
Luna, luna,
lunica,
celo noč je svetila.
Mami, mami,
mamica,
k meni je prišla
in me nežno božala.
Ko večerna luna posije,
mala miška spat hiti.
Mama miška jo pokrije
in poljubček ji na obraz privije.
Ko mama miška odhiti,
mala miška k oknu zbeži.
Tam vidi luno,
ki se ji sladko smeji.

Saška Kurnik, 9. a
Ne mara pa zime, ker je polno teme.
Nositi mora šal in rokavice.
Žalosten je , ker ne vidi
nobene cvetice.

Jan Ditner, 3. a

Ines Tašner, 3. a

Večer ima najrajši poletje.
Takrat vidi, kako gre spat cvetje.
Nosi kratke hlače
in v toplo morje skače.

Luka Šket, 3. a

Ko dan se konča,
tema bo prišla.
Risanke pogledam
in posteljo zagledam.
Zvezde zažarijo,
zaspano luno prebudijo.
Me v posteljo položijo
in sladke sanje zaželijo.

Alen Živko, 3. a

Noč ima svojo moč.
Na nebu zvezdice žarijo,
ljudje pa spat hitijo.
Noč ima svojo moč.
Po nebu mesec se sprehaja
in zvezdicam nagaja.
Noč ima svojo moč.
Tudi jaz že sladko spim
in v sanjah zvezdice lovim.

Blaž Kurnik, 3. a

Rojstni dan

Karolina Rojko, 6. a
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19. 11. 2011 smo z mamo, očetom, Tinetom, babico in dedijem šli na rojstni dan k Jani. Do tja smo morali prevoziti 160 km. Vozili smo se dve uri. Ker je bilo
do tja tako daleč, je vsem dala zemljevid. Praznovala
je v okolici Ljubljane, globoko v gozdu. Ima moža, ki
mu je ime Janez. Imela je 50 let. Na poti je bilo polno
strmin, na levi strani pa globok prepad. Na travi je
bilo veliko ivja, ki je spominjalo na sneg. Bili smo v
lovskem domu. Dobila je veliko daril. Eno od njih je
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Tadej Kurnik, 9. a

Daniel Hegedič, 9. b

bil živ pujsek. Bilo je veliko ljudi. Tam sem spoznala
deklico Ulo. Ko sem jo vprašala, kako ji je ime, je rekla Ula prdula. Tam smo kuhali neko juho iz jabolk,
koruze, vode in listov.
Po poti domov smo videli lisico. Bilo je zelo zabavno.
Tajda Hamler, 3. a

je babi kupila štiri knjige. Ena knjiga je imela naslov
Najlepše darilo za rojstni dan. Srečali sva ilustratorko
Mojco Sekulič. Ona je ilustrirala to knjigo. V knjigo
mi je narisala Zemljo. Zraven mi je narisala pingvina,
kako nese krof in mleko.
Imela sem se lepo. Upam, da drugo leto spet
grem.
Ajla Ana Egghart, 3. a

Miško Razgrajač spet na cesti
Ko k njemu stopi policaj, reče mu, da je pilot letala, ampak to je neslana šala. Zakriči: »Stoj, takoj!«.
Miško se ustavi in ga lepo pozdravi, policaj pa
odzdravi. Ko pripravlja kazen, Miško zahrumi in kot
raketa odleti.
Dominik Petko, 5. a

Pasji mladič
Imamo psičko Mediko. »Glej, kako se je zredila,«
sem rekla mami. »Dobila bo mladičke,« je odgovorila
mama. In res se je nekega jutra slišalo iz pasje utice
rahlo cviljenje. Medika je dobila mladička. Bil je črna
kepica. Imel je zaprte oči. Minilo je nekaj dni, ko je
začel gledati. Sedaj je star en mesec. Dali smo mu ime
Riki. Že pije mleko in veselo teka po dvorišču. Imamo
tudi majhno muco, s katero se rad igra. Rad tudi pride
k nogam in s tačko praska po čevlju. S tem želi, da ga
vzamem v naročje in pocartljam.
Bila bi vesela, če bi ostal tako majhen.
Doroteja Potrč, 3. a

Knjižni sejem
V soboto, 26. 11. 2011, sem z babi Mileno odšla na
knjižni sejem v Ljubljano. Knjižni sejem je bil v Cankarjevem domu. Z babico sva si ogledali veliko knjig.
Ogledali sva si predstavo, ki smo jo že videli v kulturnem domu v Voličini. Ko se je predstava končala, mi

Abeceda
Abeceda je beseda,
ki se začne na črko A.
Jaz sem fant,
ki črke vse pozna.
Pišem črke, male in velike,
pa tudi take,
ki čudne so oblike.
Ko končam pri črki Ž,
sem vesel kot polž debel.

Nik Rojko, 3. b

Zajec in polž
Živela sta zajec in polž. Bila sta dobra prijatelja.
Na neki poletni dan sta se odločila, da bosta priredila
živalski maraton. Za sodnika sta določila mačko in že
se je maraton začel. Tekma je bila ob jezeru, iz katerega so molili veliki kamni. Polž se je odločil za varnejšo, a daljšo pot. Začel je lesti okoli jezera. Zajec se je
odločil za bližnjico. Tako je začel skakati po kamnih
čez jezero. Padel je v vodo in se poškodoval. S tem je
tekmo predčasno zaključil. Tako je imel polž čas, da je
počasi in varno prispel do cilja. Potem je polž odlezel
do zajca. Čestital mu je za trud. Nato pa dodal: «Tudi
počasi se daleč pride.«
Zala Jug, Tina Goznik, Jan Rojko, Ines Ulbl , 7. a
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Plešem, plešem
Pišem, pišem, pa nič ne napišem.
Berem, berem, pa nič ne preberem.
Rišem, rišem, pa nič ne narišem.
Plešem, plešem, pa polko zaplešem.
Nisem pisala, ne risala, nisem brala,
ker sem plesala.

Iva Šuman, 3. b

Pesem
Klovn Ferdi vzdihuje,
zraven se kot žaba napihuje.
Zraven pa še rega,
kakor žabec Grega.
Potem skoči v zeleni lonec
in je pesmi konec.
Miha Šiler

Gimnastika
Ob ponedeljkih popoldan imamo na naši šoli gimnastiko. Prejšnji teden smo skakali čez kozo. Zgledalo
je zelo grozno, ampak je bilo zelo lahko. Učiteljica je
bila ponosna na nas. Jaz sem bila zelo vesela, ker se je
učiteljica smejala. Potem smo s skoki končali in začeli
s prevali naprej in nazaj. Vsi so znali prevale nazaj in
naprej. Jaz pa sem bila edina, ki tega nisem znala. Vadila sem doma na postelji. Tudi meni je uspelo. Vesela
sem, da hodim k vajam gimnastike.
Saša Tkalec, 3. b

Hana Pivljakovič, 3. b

Moja mama
Moja mama je pač taka,
da ni kakor vsaka.
Moja mama zelo dobro peče palačinke,
zelo dobro pa zna peti osminke.
Ko moja mama je na morju,
je tisoč zvezd na obzorju.
Mame ne zamenjam za nič na svetu,
ker ni take na planetu.

Tina Perko, 5. a

Moja pesem tebi

Kamela in kojot

Moja babica je prava asica.
Peče piškote, včasih pa tudi druge dobrote.

Lačen se kojot v puščavi znajde,
hrano išče, je ne najde,
ko zagleda mu oko
današnjo malico.
Brž kojot ji past nastavi,
da kamelo v svoj lonec zvabi.
Kojot pozabi, kje je past,
za kamelo se podi,
ter sam v past zgrmi.
Kojot se končno spametuje,
da kdor pasti nastavlja,
sam od njih nastrada.
Domen Leš, Aleš Vrabl,
Bojan Krajnc, Alen Preložnik, 7. a

Vedno, ko pridem k njej, da mi čokolado,
sama si pa na kruh namaže marmelado.
Vedno je prijazna z mano,
dovoli mi, da koce vzamem si.
S kocami šotore gradim si.
Ko babica Tini obleko zašije,
ji ona posodo pomije.
Ko grem k babici spat,
vedno prebere mi pravljico,
potem sanjam pisano mavrico.
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Tina Perko, 5. a

NAŠI NAJMLAJŠI
Dobrovoljčica se pripravlja na
novo leto
Pogrešamo ga ... Zelo ga pogrešamo. A vas zanima
kaj pogrešamo? Sneg vendar, saj je že praznični december. Tako radi bi na naš vremenski koledar narisali kakšno snežinko. Mehkih in belih snežink pa ni.
»Še nekaj dni pa boste že lahko uživali na snegu,«
nam je obljubil Miklavž, ki nas je tudi to leto obdaroval. Ko nas je skrivoma opazoval, je spoznal, da Sončki
zelo radi obiskujemo vrtec, se lepo igramo, se imamo
radi, radi rišemo, nekateri tudi pišemo, prepevamo, se
veselimo in skrbimo za naše okolje.

23. december 2011
nepozabne počitnice. Obe z Ajdo sta nas malo pogrešali in na poti proti domu sta nam poslali prečudovito
sporočilo: »Zdravo moji Sončki, Jelka in Petra! Dobrovoljčica se že odlično počuti in komaj čakava, da
gremo skupaj v gledališče. Smo na poti v Slovenijo.
Lepo se imejte. Pa pa.«

Skupaj z otroki iz skupine Lunice in skupine
Vrabčki smo si v mariborskem gledališču ogledali lutkovno predstavo KO JE ŠLEMIL ŠEL V VARŠAVO.
To je bilo za nas posebno doživetje, saj smo se nekateri
prvič peljali z avtobusom ali bili prvič v lutkovnem
gledališču.
V Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov
(ETZO) smo bili zelo aktivni. V tem tednu smo
se otroci vseh skupin (Snežinke, Zvezdice, Lunice,
Vrabčki in Sončki), vzgojiteljice in starši na vso moč
trudili, da bi bila količina odpadkov čim manjša. Bili
smo uspešni, saj smo v tem času še več ustvarjali iz
odpadnega materiala (iz tulcev, plastenk, zamaškov
...), liste smo porisali in popisali na obeh straneh, sešili smo si vrečke iz blaga, zmanjšali smo uporabo papirnatih brisač.

Pri naših aktivnostih nam je pridno pomagala
tudi naša »Dobrovoljčica«, ki se je polna energije vrnila iz Bruslja, kjer je bila na daljših počitnicah z našo
Ajdo. Kljub temu, da je tam zbolela, so bile to za njo

Pa smo že v decembru, ki je poln presenečenj in
prazničnega razpoloženja; izdelovanje okraskov, okraševanje igralnic, škratovanje s starši, obisk knjižničarke, lutkovna predstava naših vzgojiteljic, praznično
kosilo ob svečkah, novoletno rajanje.
Tudi božiček nas bo obiskal! Pripeljal se bo po belem snegu z lesenimi sanmi, na katerih bo imel vrečo,
napolnjeno z veseljem in srečo za vse nas!
Srečne praznike vam želimo, zdravja vam privoščimo, smeh naj greje vas vso zimo, naj vam v srcih
bo toplo!
Vaši Sončki s Petro in Jelko
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LENTHERM INVEST
VARČUJE Z ENERGIJO - OHRANJA OKOLJE

BOJLERJI ZA SOLARNO OGREVANJE
BOJLERJI ZA CENTRALNO 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

Elektro in elektronske storitve
Servis oljnih gorilnikov
in regulacija ogrevanja
Jože Spevan s. p.
Mariborska cesta 10, 2230 Lenart
GSM: 041 515 537

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

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

MURŠEC d.o.o. in
Roman MURŠEC s.p.
Jurovska cesta 7
2230 LENART
info@servis-mursec.si
www.servis-mursec.si
Tel.: 041/687-765
Tel.: 041/337-919
Faks: 02/729-26-67

Govedorejska kmetija
Kocbek Alberto

Zg. Voličina 28

E
NČNE NASVET
PO ZLATE FINA
i!
.s
ar
ad
vl
ta
ve
.s
skoči na www

NE SAMI, RAJE Z NAMI
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

* Poletne in zimske počitnice doma in v tujini * Priprava

posebnih programov in organizacija izletov za skupine *

Zavladaj s kul
najstniškim
banènim
paketom
SKUL.

* Izleti po Sloveniji * Potovanja po Evropi * Avtobusni prevozi

paket

Pomurska založba d.o.o.

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart
Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota
http://www.pomurskazalozba.si
http://www.trgovina.pomurskazalozba.si

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

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart
tel. 02 72 06 281
GSM: 041 643 144
www.gostilna29.si

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

Utrinki iz 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, Rebeka 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.

