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Valentina in Jure - državna prvaka
v latinskoameriških plesih

22. junij 2012, letnik XIV
št. 137, naklada 400 izvodov

V petek, 1. junija 2012, je bilo v Šentjurju pri Celju državno prvenstvo šolskega plesnega festivala za OŠ.
Na DP so se uvrstili trije plesni pari iz naše šole. V latinskoameriški plesih sta Valentina in Jure premagala
vso konkurenco in postala državna prvaka. Sara in Tadej pa 24. mesto. V standardnih plesih pa sta Valentina
in Jure zasedla 3. mesto, Sara in Tadej 17. mesto ter Amadeja in Daniel 30. mesto. Valentina Tuš je tekmovala tudi med posamezniki, kjer je v konkurenci 200 plesalcev in plesalk, ki se jim je uspelo uvrstiti na DP,
zasedla 13. mesto.
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AKTUALNO
Ob zaključku šolskega leta
2011/12
Na začetku šolskega leta 2011/12 je šolo začelo
obiskovati 233 učencev. V začetku januarja 2012 se
je nazaj na našo šolo vpisala učenka 9. razreda iz OŠ
Duplek, ki je pred dvema letoma odšla od nas. Ob zaključku šolskega leta šolo obiskuje 234 učencev v 12
oddelkih.
Prav tako je 1. septembra 2011 vrtec pri OŠ Voličina začelo obiskovati 85 otrok v 5 skupinah. Ob zaključku šolskega leta je v vrtcu 87 otrok.
Delo v šolskem letu je potekalo po LDN šole in
vrtca. Načrtovani posebni dnevi so se realizirali, prav
tako pa tudi dejavnosti v vrtcu. Vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu in šoli je potekalo umirjeno in brez
večjih problemov. Šola je z učenci izpeljala načrtovana tekmovanja iz znanja ter omogočila učencem, ki
so se na teh tekmovanjih izkazali, da so se udeležili
medobčinskih, regijskih ali državnih tekmovanj. Kot
že nekaj let, je šola sodelovala tudi v tekmovanju ŠKL.
Čeprav smo bili v tem šolskem letu manj uspešni pri
igranju v ŠKL – mali nogomet, se iskreno zahvaljujem
trenerjema Zoranu Ahmetoviču in Dejanu Krambergerju ter mentorjema Petri Cvikl Marušič in Branetu
Laziču za opravljeno delo.
OŠ Voličina je bila tudi v tem šolskem letu študijsko središče ZRSŠ OE Maribor za podaljšano bivanje,
I. triado in II. triado. Sklicani so bili sestanki študijskih skupin, ki jih vodijo naši učitelji, Brane Lazič
(PB), Regina Dobaja (I. triada) in Mojca Vogrin Pivljakovič (II. triada).
V sodelovanju z ZRSŠ OE Maribor je takoj po zaključku 1. ocenjevalnega obdobja, v ponedeljek, 6. 2.
2012, učiteljica Mojca Vogrin Pivljakovič izvedla strnjeno 90-minutno pedagoško uro. Z uro je prikazala
enega izmed novih pristopov k poučevanju - sodelovalno učenje. Izvajanje pouka smo spremljali ravnatelji iz UE Lenart in še iz nekaterih drugih šol ter 3
svetovalci ZRSŠ in predstojnica mag. Vera Bevc. Nad
videnim smo bili udeleženci spremljave pouka zadovoljni, zato se učiteljici zahvaljujem, da je bila pripravljena izpeljati pouk pred tako velikim številom spremljevalcev.
Po LDN smo realizirali govorilne ure in izpeljali roditeljske sestanke. Na prvem, 20. 9. 2011, je ga.
mag. Marinka Marovt predavala na temo Kako razvijati bralno pismenost pri otroku. Tudi v vrtcu so
bile realizirane načrtovane govorilne ure in roditeljski
sestanki. V novembru smo na predavanje ge. Zdenke
Zalokar Divjak, ki je bilo namenjeno staršem otrok v
vrtcu, povabili tudi starše učencev I. triade, tema je
bila Doslednost v vzgoji.
V tednu otroka smo izpeljali teden vseživljenjskega učenja, kjer so bili učenci I., II. in III. triade razdeljeni v skupine medgeneracijsko. Takšna oblika izvedbe programa se je pokazala kot dobra.
Šola je tudi v tem šolskem letu izdala 10 novih
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številk šolskega glasila Šolarček. Za urejenost šole in
njene okolice pa je prejela Ovtarjevo priznanje na prireditvi ob prazniku KS Voličina, ki je bila septembra
2011. Vrtec Selce je maja 2012 prejel Zlato metlo za
urejenost vrtca in njegove okolice, ki jo podeljuje Štajerska turistična zveza.
V šolskem letu, ki se končuje, smo na šoli izvedli
veliko šolskih tekmovanj. Med šolskimi tekmovanji
izpostavljam najbolj množični, in sicer tekmovanje
Bralna značka in tekmovanje iz znanja matematike - Evropski matematični kenguru. Od 234 učencev je Bralno značko osvojilo 189 učencev ali 80,8
% vseh. Na prireditvi ob zaključku Bralne značke je
učence obiskala pisateljica, mag. Barbara Hanuš, in
vsem bralcem iskreno čestitala za prebrane knjige. 13
učencem 9. razreda: Larisi Caf, Saški Kurnik, Tadeju
Kurniku, Špeli Peserl, Karin Petko, Rebeki Šnofl, Manji Balaj, Nastji Krajnc, Urški Fekonja, Valentini Tuš,
Vivien Meško, Aljažu Sternadu in Valentini Slanič pa
podelila priznanja, ker so bili zvesti lepi knjigi vsa šolska leta. Šolskega tekmovanja iz znanja matematike se
je udeležilo 148 učencev ali 62,2 %.
Na podlagi dobrih rezultatov na šolskem tekmovanju so se lahko učenci udeležili regijskih in državnih tekmovanj. V nadaljevanju so našteti učenci, ki so
osvojili srebrna ali zlata priznanja na tekmovanjih iz
znanja ter njihovi mentorji.
Larissa Vogrin, Špela Peserl, Domen Leš, Rebeka
Šnofl, Saška Kurnik in Karin Petko so osvojili srebrna priznanja na tekmovanju iz Vesele šole (mentorica
Alanka Knuplež).
Sara Vogrin, Jasmina Krajnc in Domen Leš so na
tekmovanju iz znanja matematike za Vegovo priznanje osvojili srebrno priznanje (mentorica Andreja Trstenjak).
Karin Petko je prav tako na tekmovanju iz znanja
matematike za Vegovo priznanje osvojila srebrno priznanje (mentorica Petra Šuman).
Karin Petko je osvojila srebrno priznanje tudi na
tekmovanju iz znanja o diabetesu (mentorica Irena
Fišer).
Karin Petko je osvojila srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja fizike za Stefanovo priznanje (mentor Tomaž Mihalič).
Srebrna Proteusova priznanja na tekmovanju iz
znanja biologije so osvojile Nastja Krajnc, Saška Kurnik in Karin Petko (mentorica Irena Fišer).
Rebeka Šnofl in Karin Petko sta osvojili srebrni
priznanji na tekmovanju iz znanja zgodovine (mentorica Zdenka Ekselenski)
Saška Kurnik in Karin Petko sta na tekmovanju iz
znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje osvojili
srebrno priznanje (mentorica Mateja Karneža).
Saška Kurnik in Karin Petko sta na tekmovanju
iz znanja angleškega jezika osvojili srebrno priznanje
(mentorica mag. Nataša Glodež).
Karin Petko je na tekmovanju iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje osvojila zlato priznanje
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(mentorica Mateja Karneža).
Skupaj so učenci šole v tem šolskem letu osvojili
20 srebrnih priznanj in eno zlato.
Še posebej smo ponosni na učence, ki so pod
mentorstvo učiteljev šole na nivoju države osvojili eno
izmed prvih treh mest.
Urška Fekonja, Manja Balaj, Vivien Meško in Nastja Krajnc so v raziskovalni kategoriji Vodni detektiv
za učence III. triade na temo: Voda in hrana osvojile
1. mesto (mentorica Irena Fišer).
Jure Recek in Valentina Tuš sta v okviru Šolskega
plesnega festivala na državnem tekmovanju v kategoriji plesnih parov v znanju latinskoameriških plesov
osvojila 1. mesto (mentorica Petra Cvikl Marušič).
Jure Recek in Valentina Tuš sta v okviru Šolskega
plesnega festivala na državnem tekmovanju v kategoriji plesnih parov v znanju standardnih plesov osvojila
3. mesto (mentorica Petra Cvikl Marušič).
Prav ponosni pa smo tudi na učence, ki trenirajo
in tekmujejo za razne klube in dosegajo odlične rezultate.
Alen Preložnik je na državnem prvenstvu v taekwon-do-ju v kategoriji do 35 kg osvojil 1. mesto.
Miha Bračko je kot igralec U 14 pri NK Maribor v
državnem tekmovanju 1. lige vzhod v nogometu dosegel z ekipo odlično 2. mesto.
Alen Preložnik je na državnem prvenstvu v kixboxingu med mlajšimi kadeti v kategoriji do 42 kg
osvojil 3. mesto.
Vsem učencem, ki so šolo uspešno zastopali na
raznih tekmovanjih, in njihovim mentorjem za dosežene uspehe iskreno čestitam.
Na učnem področju so se vsa leta šolanja posebej
izkazale naslednje učenke 9. razreda: Urška Fekonja,
Nastja Krajnc, Saška Kurnik, Anja Ornik, Špela Peserl, Karin Petko in Rebeka Šnofl. Po stari zakonodaji
so dosegle odličen šolski uspeh v vseh letih šolanja.
Vsi našteti učenci, ki so se zelo izkazali na področju znanja in zelo uspešno zastopali šolo na raznih
tekmovanjih, so na zaključni prireditvi, ki je bila v
sredo, 20. 6. 2012, ob 19.00 v kulturnem domu v Voličini, prejeli knjižno nagrado in majice Naj učenec OŠ
Voličina.
9. a in b razred je v tem letu obiskovalo 32 učencev. V majskem roku so pisali NPZ vsi iz MAT SLJ, in
GVZ. Pri SLJ so učenci dosegli 52,92 % (54,59), MAT
51,69 % (51,32) in GVZ 77,68 % (68,51) uspešnost.
V oklepajih so zapisana povprečja na ravni države.
Zapisano drugače so v povprečju naši učenci pri vseh
treh predmetih dosegli 60,76 % uspešnost, na nivoju
države pa je uspeh pri teh treh predmetih 58,14 %,
to pomeni, da so devetošolci OŠ Voličina dosegli v
povprečju 2,62 % boljši rezultat kot vrstniki na nivoju
Slovenije.
V tem šolskem letu so učenci 6. razreda prav tako
pisali NPZ. Na nacionalno preverjanja so bili v 6. razredu prijavljeni vsi učenci, torej 28. Preverjanja znanja iz MAT se je udeležilo 27 učencev, iz SLJ 26 in TJA
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28. Pri MAT so učenci dosegli 48,59 %, SLJ 47,74 %
in TJA 40,85 % uspešnost. V povprečju so učenci pri
vseh treh predmetih dosegli 45,74 % uspešnost, na nivoju države pa uspeh pri NPZ v 6. razredu do pisanja
tega prispevka še ni bil znan.
9 učenk 9. razreda: Manjo Balaj, Vivien Meško,
Urško Fekonja, Valentino Tuš, Nastjo Krajnc, Špelo
Peserl, Saško Kurnik, Rebeko Šnofl in Karin Petko,
bomo vpisani v Zlato knjigo učencev OŠ Voličina.
V tem šolskem letu je OŠ Voličina postala Naj
športna šola Slovenskih goric. Med šolami Upravne
enote Lenart je bilo odigranih deset tekmovanj, na katerih so sodelovali učenci OŠ Lenart, OŠ Benedikt, OŠ
Sv. Trojica, OŠ Sv. Ana, OŠ Cerkvenjak, OŠ Jurovski
Dol in OŠ Voličina. Po končnem seštevku rezultatov
vseh desetih tekmovanj je bila OŠ Voličina razglašena
za Naj športno šolo Slovenskih goric. Vsem učencem,
ki so zastopali šolo na športnih tekmovanjih, in mentorici Petri Cvikl Marušič iskreno čestitam za laskavo
poimenovanje.
Prav tako so se izredno izkazali člani šolske dramske skupine, saj so bili izbrani na Regijsko revijo otroških gledaliških skupin, ki je bila v ponedeljek, 13.
aprila 2012, na odru Kulturnega doma v Ormožu.
Predstavili so se s hudomušno igrico Hop v pravljico ter nasmejali gledalce. Vsem igralcem - Dominiku Petku, Tadeju Roseju, Tini Perko, Karolini Rojko,
Larissi Vogrin, Ani Valenta, Tini Pliberšek, Titu Šumanu, Niki Zajšek, Nini Ulbl, Janu Mastinšku, Tamari
Kurnik in Luci Maximillianu Simoniču ter mentorici
Petri Caf čestitam za odlično igro in dosežen uspeh.
Šolsko leto 2011/12 smo uspešno zaključili, zato
želim pohvaliti vse učence šole za trud, ki ga vlagate
v šolsko delo. Prepričan sem, da imate nekateri še rezerve in hkrati upam, da jih boste v naslednjem letu
izkoristili. Hvala tudi strokovnim in drugim delavcem
vrtca in šole, da je vzgojno-izobraževalni proces potekal nemoteno in kvalitetno. Za korektno sodelovanje
z vrtcem in s šolo pa se zahvaljujem tudi staršem.
Vsem otrokom, učencem in sodelavcem želim
lepe, prijetne in nepozabne počitnice.
Ravnatelj

Katarina Šuster, 5. a
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Najboljši rezultati športnovzgojnega kartona

dvig trupa

Spodaj so navedeni vsi učenci naše šole, ki so na
testiranjih za ŠVZ karton, ki je potekalo v mesecu
aprilu, dosegli nadpovprečne rezultate (nad 55 % glede na slovensko povprečje).
Razred Ime in priimek

%

1. a

Blaž Sekol

59,0

1. a

Daša Capl

55,0

2. a

Vid Caf

59,1

2. a

Alen Ruis

57,6

3. a

Nino Muršec

59,3

4. a

Miha Strmšek

61,5

4. a

Aljaž Goznik

56,9

4. b

Nik Kostanjevec

55,9

4. b

Tomaž Ornik

55,4

6. a

Tilen Caf

62,9

6. a

Matic Goznik

61,4

6. a

Aljaž Ruis

58,6

6. a

Rok Sužnik

55,4

6. a

Lia Ludvik

61,1

7. a

Alen Preložnik

55,5

7. a

Sara Korošec

58,9

7. a

Tinkara Sternad

55,4

8. a

Žiga Strmšek

62,6

8. a

Sebastijan Tomažič

58,6

8. a

Blaž Turk

55,1

8. a

Valentina Ploj

58,6

8. a

Jasmina Krajnc

55,6

9. a

Klemen Škof

62,3

9. a

Rebeka Šnofl

56,6

70

Žiga Strmšek
Miha Bračko
Daniel Hegedič

65

Rebeka Šnofl

predklon na
klopci

65 cm

Miha Bračko

61 cm

Jasmina Krajnc

vesa v zgibi

92 s

Žiga Strmšek

83 s

Tadeja Bašl

7,7 s

Klemen Škof

9,0 s

Valentina Tuš

tek na 60 m
tek na 600 m

1 min 50 s

Daniel Hegedič

2 min 13 s

Valentina Ploj

Šolski plesni festival

2

1

V četrtek, 26. 4. 2012, je v Gorišnici pri Ptuju potekalo področno tekmovanje Šolski plesni festival.
Učenci in učenke naše šole so dosegli odlične rezultate. V posameznih plesih (hip hop, latino, pop) je
Valentina Tuš v konkurenci 75 posameznikov dosegla 1. mesto. Med plesnimi pari pa so bile uvrstitve v
standardnih plesih sledeče: 4. mesto Tadej Kurnik in
Sara Hercog, 5. mesto Jure Recek in Valentina Tuš, 6.
mesto Dani Hegedič in Amadeja Brus. V latinskoameriških plesih pa 2. mesto Jure Recek in Valentina
Tuš, 6. mesto Tadej Kurnik in Sara Hercog. Vsi našteti
so si tako zagotovili udeležbo na državnem prvenstvu,
ki bo 1. junija 2012.

3

Medobčinsko tekmovanje v krosu
3

9. a

Karin Petko

56,3

9. b

Daniel Hegedič

63,9

1

9. b

Valentina Tuš

60,8

2

Skupno so bile najboljše učenke 9. a razreda, ki so
dosegle 54,4 %.
Še nekaj odličnih rezultatov:
Disciplina
dotikanje plošče
z roko
skok v daljino
z mesta

Rezultat

Ime in priimek

57

Daniel Hegedič

54

Vanja Poropat

253 cm

Klemen Škof

219 cm

Valentina Ploj

V petek, 11. 5. 2012, je bilo na Poleni medobčinsko tekmovanje v krosu. Naši učenci so dosegli odlične rezultate. V kategoriji starejših dečkov je z odličnim časom (3.15, 1000 m) prepričljivo zmagal Daniel
Hegedič. Med mlajšimi dečki je srebro odnesel Rok
Sužnik, med mlajšimi deklicami pa Lia Ludvik.
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Področno kolesarsko tekmovanje

V četrtek, 17. 5. 2012, so se učenci udeležili kolesarskega tekmovanja na Poleni. Med letniki 2000 je
Rok Sužnik zasedel odlično 1. mesto, Lia Ludvik je
bila 5., Žan Šprajc Žagavec pa 6. Med letniki 1997 je
prvo mesto zasedel Alex Fras, drugi je bil Tadej Kurnik in tretji Dani Hegedič. Iskrene čestitke.

1. mesto na območnem
tekmovaju

smo bili zelo presenečeni, ko smo zagledali poligon in
avtke. Vse nas je bilo malo strah, ampak v resnici smo
komaj čakali, da se usedemo v avtke in se popeljemo
po poligonu. Vsi, ki so vozili, so imeli občutek, kot da
vozijo pravi avto in da se vozijo po pravi cesti, saj je
bil poligon obdan s prometnimi znaki. Na koncu smo
vsi dobili izpite. Lepo smo se zahvalili in v mislih, da
se bomo še kdaj srečali, odšli.
Marko Bračko in Aljaž Goznik 4. a

Noč branja

V ponedeljek, 28. 5. 2012, so mlajše deklice prepričljivo zmagale na območnem tekmovanju v nogometu, ki se je odvijalo na naši šoli. Za šolo so igrale:
Lia Ludvik, Sara Korošec, Tinkara Sternad, Kaja Bela,
Ines Ulbl in Martina Ornik.

OŠ Voličina –
naj športna šola Slovenskih goric
V torek, 29. 5. 2012, sta se na Poleni odvijali še
zadnji dve športni tekmovanji (na področju Slovenskih goric) v letošnjem šolskem letu. Dečki so v nogometu zasedli tretje mesto, dekleta pa so z zbrano igro
premagale skoraj nepremagljive dosedanje favoritinje
iz OŠ Benedikt in si tako prislužile zlato. V letošnjem
šolskem letu je bilo odigranih deset tekmovanj, na
katerih so sodelovale sledeče šole: OŠ Lenart, OŠ Benedikt, OŠ Sv. Trojica, OŠ Sv. Ana, OŠ Cerkvenjak,
OŠ Jurovski dol in OŠ Voličina. Po končnem seštevku
rezultatov vseh desetih tekmovanj je bila OŠ Voličina
razglašena za naj športno šolo Slovenskih goric.

Športni dan
V sredo, 30. 5. 2012, smo imeli učenci 4. in 5. razreda športni dan. Obiskali so nas iz podjetja Jumicar.
Najprej smo se v razredu pogovarjali, kako se je treba
obnašati v prometu. Naša glavna naloga v prometu
je, da ostanemo živi. Nato smo odšli na igrišče. Vsi
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V petek, 1. 6. 2012, smo imeli v knjižnici noč branja. Pred šolskimi vrati smo se zbirali od 18.30 do
19.00 ure. Obiskal nas je tudi ravnatelj, ki nam je zaželel veselo branje. Ob 19.00, ko smo bili že vsi zbrani,
smo se posedli v krog in učiteljica Mateja nam je razložila potek dela te noči. Najprej smo se lotili knjige
Tisoč in ena noč. Razdeljeni smo bili v tri skupine po
sedem učencev in na voljo smo imeli 29 pravljic. Vsaka skupina si je izbrala eno, jo dramatizirala in jo na
koncu predstavila oz. zaigrala ostalim skupinam. Tako
smo preživi prvi dve uri, potem pa je sledilo prosto
branje do poznih ur. Vmes smo se namestili na blazine in knjižnica je bila polna. Seveda pa ni manjkalo
sladkarij, ki so nam posladkale ta večer. Ko smo se odpravili spat, je ura odbila polnoč. Spali smo lahko do
osmih. Hitro smo pospravili, saj smo bili že lačni ter
odhiteli na zajtrk. Po obilnem zajtrku smo se poslovili
in odšli domov. Tako je minila noč branja.
Nina Kmetič, 6. a
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Zaključna ekskurzija 4. a in 4. b

V SREDO ZJUTRAJ SMO SE Z UČITELJICAMI
ODPRAVILI NA AVTOBUS. PELJALI SMO SE V
LJUBLJANO V ŽIVALSKI VRT. TAM SMO VIDELI
MORSKEGA LEVA, OPICE, ŽIRAFE, SLONA IN ŠE
VELIKO DRUGIH ZANIMIVIH ŽIVALI. NAJBOLJ
VŠEČ MI JE BIL MORSKI LEV. NA POTI ODMOV
SMO SE USTAVILI NA LETALIŠČU.
MANJA KURNIK, 1. A

Šola v naravi

Z učenci 3. razreda smo od 21. do 25. maja preživeli čudovite dni v poletni šoli v naravi na Ptuju. Na
začetku nam je ponagajalo vreme, vendar se nismo
vdali. Medtem ko smo čakali na sonček, smo se pridno učili plavati. Pospravljali in skrbeli smo za naše
hiške, se podili po toboganih in igrali najrazličnejše
igre. S sladoledom v roki smo se sprehajali po najstarejšem slovenskem mestu, prepevali in se popeljali po
prelepi reki Dravi. V šoli v naravi so se nova doživetja
kar vrstila. Marsikdo je kakšno stvar doživel prvič in
zato se je ta še bolj vtisnila v spomin. Na koncu se nam
je sonček le prikazal in z njim je prišel tudi zaključek
šole v naravi. Vznemirjeni smo sedli na avtobus, kjer
smo podelili še nagrade za najlepšo hiško in se polni
znanja ter novih spoznanj odpravili proti domu.
Posebej bi se zahvalili našim plavalnim učiteljem,
saj smo VSI izboljšali tehniko plavanja. Zahvala pa gre
tudi vsem ostalim, ki so v teh dneh skrbeli, da smo bili
siti in umiti.
Učenci 3. a in 3. b razreda

V torek, 29. 5. 2012, smo se četrtošolci odpravili
na zaključno ekskurzijo. Dobili smo se v šoli in se ob
8.00 uri odpeljali v smeri proti Rogatcu. Najprej smo
se ustavili na Ptuju, ki je naše najstarejše mesto. Peš
smo se povzpeli na Ptujski grad. Ogledali smo si zelo
lep razgled na mesto, reko Dravo in Haloze z Donačko
goro. Sledil je sprehod po mestu in na koncu sprostitev
na igralih v mestnem parku. Tukaj smo se zelo zabavali. Ob parku teče reka Drava. Tam smo videli race,
galebe in labodjo družino. Sledila je pot v Rogatec.
Obiskali smo muzej na prostem, kar nas je popeljalo v
stare čase. Ogledali smo si stare kmečke hiše, narejene
iz lesa in pokrite s slamo. Imeli smo tudi tri delavnice.
V eni delavnici smo pletli zapestnice iz ličja, v drugi
smo pekli kruh v krušni peči. Najbolj zabavna pa je
bila tretja, kjer smo hodili s hoduljami. Na koncu smo
poskusili še kruh, ki smo ga sami spekli. Bil je zelo
dober. V muzeju je bilo lepo, zanimivo, zabavno in
poučno, zato so tri ure zelo hitro minile. Nato smo se
z avtobusom odpeljali proti domu in na poti ustavili v
dolini Vinetou. Tam smo lahko lovili ribe in tudi kaj
pojedli ali popili. V bližini so bila tudi igrala. Deklice
smo se igrale na igralih, fantje pa smo igrali nogomet.
Čas je hitro minil in morali smo domov v Voličino,
kjer so nas že čakali starši. Ta ekskurzija nam bo ostala
v lepem spominu.
Učenci in učenke 4. a in 4. b

Zaključna ekskurzija 5. a
V četrtek, 31. 5. 2012, smo se odpravili na zaključno ekskurzijo. Odpeljali smo se po Dravski dolini
mimo dveh hidroelektrarn Fala in Vuhred do rudnika
v Mežici. Z vlakcem smo se popeljali v rudnik, vožnja
je trajala od 10 do 15 minut. Rudar nam je pokazal,
kako so v preteklosti iskali rudo, kako so se sporazumevali, kje so opravljali potrebo, kaj jim je zagodel
jamski škrat in še marsikaj zanimivega. Potem smo
se odpeljali proti domačiji Prežihovega Voranca, kjer
smo si ogledali spomenik in opazovali pokrajino. Sledil je najprijetnejši del ekskurzije, ko smo prispeli k
Ivarčkem jezeru. Tam smo se zabavali, lovili paglavce,
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ti planšarskem naselju, kjer smo uživali v razgledu in
si privoščili polno sladkarij. Po isti poti smo odhiteli
nazaj, da nas ni dobil dež. Nato smo se odpravili v Kamnik, kjer smo šli na sladoled. Na poti v park smo se
skoraj izgubili. V njem smo se igrali različne igre in
spoznali prikupno psičko. V popoldanskih urah smo
se vrnili v Voličino, kjer so nas pričakali naši starši.
Sara Toplak, Nina Kmetič, Nina Kocpek, 6. a

Zaključna ekskurzija 7. a

skakali po trampolinu, igrali nogomet ... Čas je kar
prehitro minil in morali smo se vrniti. Na izletu smo
se imeli zelo lepo in ta dan nam bo ostal v lepem spominu.
Benjamin Sužnik, 5. a

Zaključna ekskurzija 6. a

V torek, 29. 5. 2012, smo se odpravili na Veliko
planino. Odrinili smo ob 8.30 in se vozili dve uri. Med
postankom v Tepanjah smo imeli čas za malico. Ko
smo prispeli pod vznožje smo odhiteli kupit karte za
nihalko. Ob 11.00 smo se že peljali na 1660 m visoko planino. Nekateri so se bali višine, saj se je nihalka včasih zanihala. Ko smo stopili iz nihalke, smo se
podali proti vrhu. Pot je bila težavna, saj je bilo polno
kamenja. Ko smo prišli na vrh, smo se odpravili pro-
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Naš razred se je 24. maja odpravil na zaključno ekskurzijo. Bila je zelo poučna in hkrati zabavna.
Najprej smo se peljali do gradu Sevnica. Pot tja je
bila dolga, zato smo se ustavili na počivališču. Tam
smo se okrepčali in posneli nekaj skupnih fotografij
celotnega razreda. Kmalu smo spet krenili na pot. Do
gradu Sevnica smo prispeli po dobri uri vožnje. Tam
smo si ogledali kratek filmček o zgodovini gradu in
že takrat smo bili navdušeni nad gradom. Po gradu
nas je kasneje popeljal gospod, ki je bil oblečen tako,
kot so bili v preteklosti ljudje oblečeni na gradu. Bil
je služabnik gospoda barona. Tudi gospod baron se
nam je predstavil. Kasneje smo šli še v lutkovno sobo
in tam spoznali mnogo različnih vrst lutk. Kasneje
nas je služabnik popeljal po gradu in nam ga razkazal. Pokazal nam je grajski vodnjak, ki je globok okoli
13 metrov. Rekel je, da je to vodnjak želja, zato so se
vsi nagnili naprej, pogledali v globino vodnjaka in si
zaželeli svojo skrito željo. Potem smo šli še na veliko
grajsko dvorišče, ki je bilo res lepo urejeno, zato smo
tudi tukaj posneli nekaj fotografij. Grad je imel tudi
čudovit razgled.
Iz gradu smo se peljali do cistercijanskega samostana Stična, ki ima prav tako bogato zgodovino, saj
je najstarejši samostan v Sloveniji. V samostanu so
živeli menihi, ki so imeli vsako uro dneva natančno
določeno. Njihovo pomembno delo je bilo prepisovanje knjig. Knjige so bile bogastvo. Nekatere izmed
knjig smo si tudi sami ogledali. Zelo zanimivo se nam
je zdelo to, da se menihi niso ukvarjali le z duhovništvom. Veliko menihov se je ukvarjalo tudi s čebelarstvom, lekarništvom ali slikarstvom.
Po vseh teh novih zanimivih informacijah o zgodovini smo se vrnili v sedanjost. Peljali smo se v trgovski center. Tam smo si kupili pico. Bili smo že zelo
utrujeni, zato smo se vrnili domov, kamor smo prispeli v večernih urah.
Zala Jug, 7. a

Zaključna ekskurzija 8. razreda
V sredo, 23. 5 ob 6.00, smo se učenci 8. razreda
odpravili na zaključno ekskurzijo. Polni pričakovanj
smo se že na avtobusu veselili prve postaje v Vrbi. Vo-
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žnja je bila malo naporna, vendar nam je čas krajšal
Tadej s harmoniko. Ko smo prispeli v Vrbo, smo si
ogledali domačijo Franceta Prešerna in si predstavljali
življenje v tistem času. Prav tako smo zrecitirali eno
izmed njegovih pesmi. Po končanem ogledu smo se
odpravili na Blejski grad. Tam smo imeli veliko časa
za ogled gradu in razgleda nad Blejskim jezerom. Med
drugim smo si ogledali tudi grajski muzej, tiskarno
in vinsko klet. Po enournem ogledu gradu smo imeli prosti čas, katerega smo lahko izkoristili za ogled
Bleda, prav tako pa smo se lahko okrepčali v tamkajšnjim picerijah. Ko smo se vsi ponovno zbrali, smo
pot nadaljevali proti slapu Savica. Čeprav je bila pot
do slapa precej dolga in utrujajoča, se je definitivno
izplačalo. Slap je bil prekrasen, tako kot tudi razgled
na tamkajšnje gore. S to destinacijo smo zaključili naš
izlet. Na poti nazaj spet nismo zatisnili očesa, saj nas
je zvok harmonike popolnoma prebudil. Domov smo
prispeli ob 19.00 uri in tam so nas že pričakovali naši
starši. Izlet nam bo ostal v lepem spominu.
Jasmina Krajnc in Tadeja Bašl, 8. a
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bili navdušeni, ko nam je povedala, da skoraj vsako
leto službeno obišče eno izmed držav in se približno
6 mesecev uči tamkajšnjega jezika. Predstavila nam je
Chicago in povedala nekaj o njem, njegovo velikost,
prebivalstvo, značilne stavbe. Še posebej nam je bilo
všeč Michigansko jezero, katerega konca ni mogoče
videti. Za tem smo imeli možnost vprašati karkoli nas
je zanimalo o državi in poklicu ambasadorja nasploh.
Izvedeli smo, da je zanimiv, a nadvse naporen poklic,
ki zahteva veliko potovanj in izobraževanj po svetu.
Med drugim so se pojavila tudi vprašanja o Sloveniji,
z veseljem smo ji priporočili zanimiva mesta in kraje, ki si jih bo lahko v prihodnje ogledala. S ponosom
nam je povedala, da je njem cilj doseči vrh Triglava.
Med zastavljenimi vprašanji se je pojavilo tudi vprašanje, kaj ji je najbolj všeč v naši kulturi, nad vprašanjem
je bila navdušena in nam je z veseljem odgovorila, da
ji je všeč, da se družine skupaj sprehajajo, kolesarijo,
nakupujejo, skratka preživljajo večino časa skupaj. Na
koncu smo prejeli še darila ter se z aplavzom zahvalili
za predstavitev in odgovore.
Tadeja Bašl in Jasmina Krajnc, 8. a

Zaključek bralne značke

Obisk iz veleposlaništva

V petek, 25. maja, smo pri uri geografije gostili
obisk gospe iz veleposlaništva. Gospa veleposlanica prihaja iz Amerike, vendar bo nadaljnji dve leti
preživela v Ljubljani, kjer se že skoraj 6 mesecev uči
slovenskega jezika. Nastop pa je potekal v angleščini. Pripovedovala nam je o njenem delu in vsi smo

V četrtek, 7. 6. 2012, nas je na
zaključku Bralne značke obiskala
pisateljica knjig za otroke, avtorica
učbenikov in ena izmed urednic
Cicibana, Barbaba Hanuš, ki nam
je pripravila zanimiv program. Na
prireditvi je razglasila zlate bralce – to so učneci, ki so vseh 9 let
šolanja pridno brali knjige in vsa
leta osvojili tekmovanje za bralno
značko. Ti učenci so: Larisa Caf,
Saška Kurnik, Tadej Kurnik, Špela
Peserl, Karin Petko, Rebeka Šnofl, Manja Balaj, Ušrka
Fekonja, Nastja Krajnc, Valentina Tuš, Vivien Meško,
Aljaž Sternad in Valentina Slanič. Kljub temu da se
bliža konec šolskega leta, želim vsem učencem med
počitnicami veliko bralnih užitkov ob knjigah, ki si jih
bodo izbrali po lastni izbiri. Prijeten bralni pozdrav.
Mateja Karneža
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Poročilo o višini in porabi
sredstev šolskega sklada
Starši donatorji in sponzorji ste nas tudi v tem
šolskem letu prijetno presenetili, saj smo v šolskem
skladu zbrali skupaj 11.978,79 €. Za tiskanje vseh 10tih barvnih številk Šolarčka v nakladi 400 izvodov,
smo porabili 2.000,00 €. Za nakup učil in učnih pripomočkov ter knjig za šolsko knjižnico smo namenili
9.978,79 €.
Upravni odbor šolskega sklada se je sestal v torek,
5. 6. 2012, in potrdil predlog šole, da se iz sredstev
šolskega sklada nabavijo 3 interaktivne table pri podjetju Svarog v skupni vrednosti 4.268,70 €, pri podjetju Enko šport pripomočki za ŠVZ in žoge v vrednosti
1.169,68 €, pri podjetju Merkur 2 stoječa vrtalna namizna stroja za THV v vrednosti 229,48 €, pri podjetju
Gambit trade LCD TV za športno vzgojo v vrednosti
459,00 € in nosilec za LCD TV v vrednosti 46,68 €, pri
podjetju AOX didaktični pripomočki za vrtec v vrednosti 613,75 € in podjetju Emago didaktični pripomočki za vrtec v vrednosti 115,64 €, pri podjetju Hartman digitalni klavir Yamaha NP-11 za vrtec v skupni
vrednosti 326,57 €, pri podjetju Ječnik učila za I. in II.
triado (predračun 68) v skupni vrednosti 669,25 €, pri
podjetju Mikro polo učila za naravoslovje III. triade v
vrednosti 579,28 €, pri podjetju Dipro učila za FIZ v
vrednosti 554,26 € ter knjige različnih založb za knjižnico (61 kom) v skupni vrednosti 946,78 €.
Vsem sponzorjem in staršem donatorjem se v
imenu otrok in učencev ter sodelavcev in v osebnem
imenu iskreno in najlepše zahvaljujem za darovana
sredstva. Šola v Voličini je lahko tudi zaradi vsakoletnih nakupov iz sredstev šolskega sklada drugačna.
Hvala Vam.
Ravnatelj

Nik Rojko, 3. b
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PRI FRIZERJU
BILI SMO PRI FRIZERJU. FRIZER MI JE POREZAL LASE, KI SO BILI POTEM KRAJŠI. LASE JE
POREZAL TUDI MAMI. TAKO JE TUDI MAMA
IMELA UREJENO FRIZURO. PREDEN SMO ODŠLI, SMO FRIZERJU PLAČALI.
MARKO SERNEC, 1. A

FANI POSADI CIKLAMO
DANES BO FANI POSADILA CIKLAMO. ZDAJ
PRIPRAVLJA VSE ZA SAJENJE. V LONČEK BO
NASULA ZEMLJO, V KATERO BO POSADILA CIKLAMO. NA KONCU JO BO ŠE ZALILA.
NEJA HADŽISELIMOVIČ, 1. A

NA KMETIJI
DEDEK IN BABICA ŽIVITA NA KMETIJI. V
HLEVU IMATA VELIKO ŽIVALI. KO SEM PRI BABICI, POMAGAM MEŠATI MLEKO ZA TELIČKE.
Z DEDKOM GREM VČASIH PO KRMO.
KATARINA MUNDA, 1. A

Na Luno
Zgradili smo raketo in pojedli meto.
Tam gori smo pristali in večkrat prespali.
Srečali so nas vesoljčki s svojimi bombončki.
Peljali smo se s traktorjem in videli torto s sladkorjem.

Luka Horvat, 3. b

LITERARNE STRANI

Ines Tašner, 3. a
Traktor res je prava stvar, saj je velik in močan.
Ko nad nami švigne še raketa, šele takrat zavemo
se, da Luna ni samo maketa.
Na Luno priti ni lahko, peš nikakor, v sanjah – vsekakor!
Tajda Hamler, 3. a

Cesta
Na cesti so prometni znaki,
ob njej pa raste kaki.
Po cesti pripelje tovornjak
in šofer zagleda prometni znak.
Na cesti so tudi avtomobili,
ki jih gleda sosedov Vili.
Vili bi rad prečkal cesto,
pa ne ve, kje je pravo mesto.
Do pravega mesta
mu pomaga prijateljica zvesta.
To je zebra bela,
ki čaka pešce vsa vesela.

Eva Kurnik, 3. a

Kokoš v prometu
Kokoška rekla je kokodak,
odpeljal jo je tovornjak.
Nekdo igral je flavto
in zaletel se je v avto.
Zdaj mehanik popravlja avto,
kokoš pa lomi staro flavto.
Postavila je semafor,
policaj odpeljal jo je v zapor.

Alen Živko, 3. a
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Tajda Hamler, 3. a

Resnica podvodnega peresa
Nekoč pod vodo v skrivnem gradu je živela podvodna deklica. Bila je lepa, vsem priljubljena. Imela je
veliko srce in pridne roke. Pomagala je rada tistim, ki
so bili potrebni pomoči. Čeprav je živela v izobilju, je
ostajala skromna. Ure si je krajšala tako, da je zbirala
stvari, ki so ljudem padle v reko. Vsak dan je našla veliko zanimivega, od zlatih prstanov do zlatnikov. Nekega dne je na rečnem dnu našla zlato pero. Ugotovila
je, da je pero bilo čudežno, saj je prepoznalo lažnivca
od tistega, ki govori resnico. Podvodnega peresa se je
zelo razveselila, saj je vedela, da bo v ljudeh lahko odkrila dobroto in poštenost, ki jo je zelo cenila. Skrila
ga je v kotiček, za katerega je vedela samo ona. Skrivni
grad je imel veliko temnih prostorov in predorov. V
njem si se lahko izgubil, vedela je, da bo tam pero na
varnem. Ob vznožju reke je stal lep grad. Kraljestvo
je imelo prečudovito vežo z lepim razgledom na reko.
Tam je živel bogat princ z revnim služabnikom, ki mu
je zvesto služil. Naslednje jutro se je princ odpravil
lovit ribe. Dolge ure je čakal, a ni ulovil nobene, dokler se ni trnek zamajal. Ves vesel je potegnil za vrvico
in ven potegnil podvodno deklico, ki si je ogledovala podvodno pero. Princ se je začudil, spomnil se je
pravljice o izpolnjenih željah in jo zato vprašal, če mu
izpolni tri želje. Ker podvodna deklica ni mogla dihati, jo je hitro dal v veliko vedro polno vode in jo
odnesel domov v vodnjak. Počakal je nekaj minut in
še jo enkrat vprašal, če mu izpolni tri želje. Podvodna
deklica ni vedela, kaj bi odgovorila, dokler se ni spomnila podvodnega peresa. Odgovorila mu je: »Izpolnim ti željo, če odgovoriš na tri vprašanja po resnici,
za vsako laž sledi kazen.« Princ se je strinjal in postavila mu je prvo vprašanje, ki se je glasilo: »Ali bi dal
zlatnike starcu?« Princ je odgovoril: »Da!« Na hitro
je pogledala, kakšne barve je pero in ugotovila, da je
črno. Zakričala je: »Lažeš!« Princ je ugovarjal in nato
izginil. Sedem dni se je potikal po strašnem gozdu
polnem nevarnih zveri. Služabnik pa je deklici vsak
dan nosil odlično hrano. Medtem se je princ vrnil.
Odhitel je do vodnjaka in se razjezil nad podvodno

stran 11

LITERARNE STRANI

22. junij 2012

Tina Perko, 5. a
deklico. Zabičal ji je, da je nikoli več ne bo izpustil.
Ko ga je služabnik pomirjal, mu je podvodna deklica
postavila drugo vprašanje: »Bi se znesel nad nekom,
ki bi prosil za hrano ali jo celo ukradel?« »Ne!« je odgovoril princ. Podvodna deklica je spet pokukala na
pero, ki se je spet obarvalo črno. Zakričala je: »Lažeš!«
Princ je ponovno izginil od sramote. Ko je mislila, da
bo ostala brez hrane, ji jo je služabnik ponovno prinesel, kolikor je hotela. Zanjo je skrbel in ji krajšal ure
s pogovorom. Minevali so dnevi in napočil je dan,
ko se je princ vrnil. Bil je še bolj besen kot prej, začel
ji je groziti, a podvodna deklica se ni zmenila zanj.
Opozorila ga je, da če izreče še eno laž, bo izginil za
vedno. Zadnjo vprašanje je bilo: »Si pripravljen deliti
bogastvo z ljubljeno osebo?« »Seveda, saj denar ni pomemben.« je vzkliknil. Pero se je kot vedno obarvalo
črno. »Še žal ti bo teh laži, ne zaslužiš si svojega bogastva,« je mrko povedala deklica. Tako je princ izginil
za vedno. Podvodna deklica je prosila služabnika, naj
jo izpusti v reko in izpolnila mu bo željo. Odgovoril ji
je: »Ni mi treba izpolniti želje, vseeno te bom vrnil v
reko.« Podvodna deklica je ugotovila, da si on zasluži
to bogastvo. Deklica je bila presrečna, da se je vrnila
domov, služabnik pa si je zaradi svojega dobrega srca
in poštenja prislužil boljše življenje. Živel je srečno in
zadovoljno do konca svojih dni.
Nina Kmetič, Sara Toplak, Nina Kocpek, 6. a

Dominik Petko, 5. a
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Manuela Brunčič, 5. a

My favourite day
I get up at nine o'clock. I eat breakfast at half past
nine. After that I brush my teeth in the bathroom. In
the bathroom we also have a toilet, a bath and a shower. I watch TV in the living room. There is a computer and a radio on the desk. There is also a sofa
and an armchair opposite the TV. I go to school at
eleven o'clock. Lessons start at half past eleven. We
finish school at twelve o'clock. I go home by car or
on foot. When I come home I do my homework from
one to two o'clock. I play video games from two to
nine o'clock. I don't like to go to sleep and eat dinner
because I can't play video games. Video games are my
favourite thing. I go to sleep at ten o'clock.
Tilen Caf, 6. a

A ghost story
It was a wonderful sunny Friday. I was driving into
the countryside, hoping to find a petrol station. I was
worried I would run out of petrol in the middle of nowhere. I thought I saw smoke coming out of the chimney so I headed straight towards it. I saw a house in
the distance. As I came closer I noticed there were no
birds around and even trees didn't grow in the area.
The house looked old, the windows were dirty, but the
doors were open. When I came closer I knocked on
the door but nobody answered. I decided to wait for
a little while. 20 minutes later someone opened the
door. It was a nice, little girl. I asked her if she was alone and she said yes but her parents were on the way. I
decided to wait with her. A few minutes later her parents arrived. I saw a gun in her father's hand. The last
moments of my life. I thought about my life, family
and friends. Boom! I was dead ...
Valentina Tuš, 9. b

NAŠI NAJMLAJŠI
Poletne Snežinke
Tudi naša skupina Snežinke je zakorakala v konec
šolskega leta. Veliko smo se naučili in dosegli, znamo
namreč že vsi samostojno hoditi. Zato smo se odpravili na izlet po Voličini, kjer smo si ogledali ovce, račke, kokoši in se razgibali na igrišču.

22. junij 2012
Kadar nam ponagaja dež, se razvedrimo tako, da
nam vzgojiteljica Tanja zaigra na kitaro, mi pa veselo
zapojemo.

Vsi otroci iz vrtca se družimo v osrednjem prostoru, kjer predstavljamo pesmice, deklamacije, lutkovne
igre ... še ostalim skupinam.
Lepo vreme nas vsak dan zvabi na prosto, zato
malicamo kar na terasi.

Ko se okrepčamo, se igramo na igrišču vrtca, vozimo po toboganu, žogamo ...

Ob petkih našo skupino obišče lutka Dobrovoljček, pokažemo mu in povemo, kaj vse smo se naučili
v preteklem tednu.

Vesele počitnice in veliko sončnih dni.

Snežinke
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ZA KONEC

22. junij 2012

9. a in 9. b se poslavlja
Deveta razreda se od vas poslavljata
in srednje šole pozdravljata.
A osnovno šolo bomo za vedno v srcu ohranili,
to smo že v prvem razredu ugotovili.

Naše prvo skupno kopanje ...

Kdo bo prvi?

Bili smo še majhni, zato smo svojo velikost hoteli
nadoknaditi s hoduljami.

Na Peci so nas pripravljali na preživetje v naravi.

9. a

9. b
Vedno skupaj, četudi bomo daleč stran ...
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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!
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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

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

Pomurska založba d.o.o.

tel. 02 72 06 281
GSM: 041 643 144
www.gostilna29.si

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

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

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

Digitalna fotografija - pomlad

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, častni občani Občine Lenart, vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

