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Prvič v šoli

3. septembra je prvič šolski prag naše šole prestopilo 30 razigranih prvošolcev in prvošolk. Ta dan je 
minil v zelo prijetnem vzdušju. Prvošolce so učenci naše šole pod okriljem Aleksandre Papež razvedrili z 
dramsko igro, ob kateri smo vsi zelo uživali. Vsak prvošolec je dobil rumeno rutico in čepico ter slikanico za 
prijetno branje. Slavnostni dogodek smo zaključili s sladkanjem in prijetnim kramljanjem ob torti.
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Šolsko leto 2012/13 je v 12 oddelkih v ponedeljek, 
3. 9. 2012, začelo obiskovati 230 učencev. Vsi učenci, 
ki smo jih prvi šolski dan pričakovali, so prvi šolski 
dan tudi prišli v šolo. To poudarjam zaradi tega, ker 
je na eni izmed sosednjih šol prvi šolski dan pouk 
začelo obiskovati kar 5 otrok manj, kot so jih priča-
kovali. Kljub napovedanim spremembam pristojne-
ga ministrstva za šolstvo smo šolsko leto začeli brez 
spremembe normativov. Zapisati moram, da smo 
imeli kar nekaj sreče, saj smo ob soglasju Ministrstva 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport lahko 28 
učencev 4. razreda delili v 2 oddelka. Prav tako pa se 
je zelo izšlo tudi v 1. razredu, saj smo vpisali 30 učen-
cev in jih delili v 2 oddelka po 15. V primeru, da bi v 
1. razredu bila vpisana dva učenca manj, in v 4. eden 
manj, bi šolo obiskovalo 227 učencev v samo 10 od-
delkih. Zapisal sem, da se nam je v 1. in 4. razredu 
izšlo, vendar se nam ni izšlo v 7. razredu, kjer je v od-
delku 28 učencev.

V vrtec pri OŠ Voličina smo imeli konec maja, 
oz. v pričetku junija 2012 vpisanih 88 otrok, ki naj bi 
vrtec začeli obiskovati v začetku septembra. Nekateri 
starši so oddali vloge v več vrtcev, zato je v začetku 
septembra začelo vrtec pri OŠ Voličina obiskovati 76 
otrok. Glede na stanje prijav in morebitne izpise otrok 
iz vrtca se lahko zgodi, da bomo oddelke v vrtcu reor-
ganizirali, torej oblikovali drugače, po vsej verjetnosti 
tako, da bo 1 oddelek imel le polovico otrok, zato bo 
lahko z njimi v dopoldanskem času vzgojiteljica in v 
popoldanskem času pomočnica vzgojiteljice. To po-
meni, da bo v skupini strokovna delavka opravljala 
delo sama.

Tudi v tem šolskem letu bo šolski avtobus vozil po 
običajnem voznem redu. Zaradi uveljavitve Zakona o 
uravnoteženju javnih financ boste starši večine učen-
cev morali ceno šolske malice od septembra naprej 
poravnati spet v celoti. Večkrat smo vas že obvestili, 
da morate vsi tisti, ki uveljavljate regresirano plačilo 

malice ali kosila na Centru za socialno delo oddati 
vlogo.

V poletnih počitnicah smo na igriščih vrtca na-
mestili varnostno zaščito pod igrali, in sicer pod av-
tomobilom v enoti v Selcah ter pod plezalom in avto-
mobilom v enoti v Voličini.

V šoli smo v poletnih počitnicah namestili nove 
pitnike na hodniku pri jedilnici in hodniku v I. nad-
stropju v starem delu šole. Voda, ki jo lahko pijejo 
učenci na novih pitnikih je dodatno filtrirana. 

Prav tako smo v vse učilnice od 1. do 5. razreda 
nad table namestili nove številske trakove, ki so izde-
lani po zamislih naših učiteljic razrednega pouka. Ra-
čunalničar Dani Sajtl je trakove oblikoval. Prav tako 
smo v omenjenih počitnicah v razrede namestili 5 no-
vih e-tabel. Nekaj smo jih kupili iz sredstev šolskega 
sklada, nekaj pa iz sredstev, ki jih namenja ustanovi-
telj za posodobitve IKT.

Prepričan sem, da bomo skupaj z vami, spošto-
vani starši, dobro sodelovali in se trudili, da se bodo 
vaši otroci in učenci v vrtcu ter šoli dobro počutili in 
da bodo uspešni. Zaposleni v vrtcu in šoli si želimo, 
da bi delo, ki ga opravljamo, potekalo v zadovoljstvo 
vseh vpletenih, v prvi vrsti otrok in učencev, vas star-
šev in tudi vzgojiteljev ter učiteljev šole. Vrtec in šola 
vas večkrat letno vabita na govorilne ure in roditeljske 
sestanke, zato bomo zelo veseli, da bomo morebitna 
nesoglasja, dileme, nesporazume itd. sproti reševali. 
Skupaj z vami se želimo veseliti uspehov in napredka 
vaših otrok, prav tako pa vas pričakujemo na naših 
petih prireditvah, ki jih organiziramo za vas.

Na koncu se želim zahvaliti vsem staršem dona-
torjem in sponzorjem šolskega glasila Šolarček, saj ste 
z vašimi prispevki omogočili, da bomo tudi v tem šol-
skem letu izdali 10 številk šolskega glasila Šolarček in 
s preostankom sredstev kupili še kakšno učilo ali učni 
pripomoček ter knjigo, ki jo pri pouku potrebujejo 
učenci in učitelji. Hvala vam.

AKTUALNO

Šolsko leto 2012/13 smo začeli umirjeno

Ravnatelj

Kaja Hubernik, 4. b Jan, Nik, Tamara, Amadej, Nikita
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AKTUALNO

V mesecu septembru smo se odpravili na pla-
valno šolo v naravi v Sečo v dom Burja. Imeli smo 
se zelo lepo. Vsi smo napredovali v znanju plavanja. 
Raziskovali smo morsko obalo, soline, zeliščni vrt, vrt 
kaktusov in kiparsko razstavo Forma viva. Izdelovali 
smo zeliščne vrečke in nakit, se peljali z ladjo na ogled 
mesta Piran in akvarija. Pešačili smo do Portoroža, 

kjer smo naš trud nagradili s sladoledom. Pa tudi na 
nogomet nismo pozabili, saj so naši fantje premagali 
vse ostale ekipe iz drugih šol. Ves čas smo tudi pridno 
ubogali, se vljudno obnašali in sodelovali. Sklenili 
smo tudi nekaj novih prijateljstev. Nasmejanih obra-
zov in polni novih vtisov in znanj smo se vrnili domov 
k svojim družinam.

Tretješolci na morju

Učenci 3. razreda
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AKTUALNO

Šolski parlament

S pričetkom novega šolskega leta se začenja tudi 
otroški parlament, že triindvajseti po vrsti. Mladi par-
lamentarci so za to šolsko leto izbrali temo ODRA-
ŠČANJE. 

Odraščanje je vznemirljiva izkušnja. Prinaša vrsto 
izzivov, lahko pa tudi težav, s katerimi se srečaš, še po-
sebej v puberteti. Peter Pan v pravljici ni želel odrasti. 
V resničnem življenju pa te izbire nimamo.Odrašča-
nje pomeni spreminjanje iz otroka, ki je odvisen od 
drugih, v neodvisno odraslo osebo.

Predstavniki razrednih skupnosti se bomo sestaja-
li na sejah šolskega parlamenta in se s pomočjo igre, 
pogovorov, debat, likovnih in ustvarjalnih delavnic 
dotaknili letošnje teme ter izražali mnenja, ki so plod 
naših lastnih izkušenj in doživetij. 

Za konec vam še zaupamo na kaj pomislimo ob 
besedi »odraščanje« mladi parlamentarci:

Mladi parlamentarci z mentorico

Atletski mnogoboj

V soboto, 29. 9. 2012, smo imeli v šoli atletski 
mnogoboj. Tekmovali smo v različnih disciplinah, kot 
so met medicinke, tek na 60 m, tek na 600 m in mno-
ge druge. V šolo smo prišli ob osmih in se v razredih 
odločili, kje bo kdo tekmoval. Tekmovanja smo imeli 
po določenem urniku. Po vseh disciplinah je sledil še 
nogomet in razglasitev rezultatov. Vsi smo se dobro 
odrezali, v tretji triadi še posebej 9. a, v drugi triadi 
pa 6. a razred. V nogometu so zmagali fantje sedmega 
razreda.

Nina Kocpek, 7. a

Lia Ludvik – perspektivna
športnica

Učenka sedmega razreda, Lia Ludvik, trenira že 5 
let borilno veščino judo pri JK Duplek. V teh letih je 
nanizala že vrsto odličnih rezultatov. Od občine Du-
plek je dobila priznanje za perspektivnega športnika v 
letu 2011. V lanskem letu je začela trenirati pri starejši 
skupini, saj treningi v njeni skupini niso bili več do-
volj. Sedaj trenira 5-krat tedensko skupaj s Kristino 
Vršič (3. mesto na EP) ter z dvema trenerjema. Tekem 
se udeležuje vsaki drugi vikend. Iz prvega tekmova-
nja v letošnji sezoni, ki se je odvijalo v Budimpešti na 
Madžarskem, je v starostni kategoriji U13 do 45 kg 
osvojila zlato. Upamo, da domov prinese še veliko ta-
kih odličij.

Petra Cvikl Marušič

Li
a 
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. a
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LITERARNE STRANI

KO SI SREČEN ...

ANA: »SREČNA SEM, KO GREMO V ŽIVALSKI 
VRT.«

TAMARA: »SREČNA SEM, KO JE MAMA VE-
SELA IN ME IMA RADA.«

LARA: »SREČNA SEM, KO ME MAMA SPRE-
MLJA V ŠOLO.«

EMA: »SREČNA SEM, KO GREMO V BAZEN 
PLAVAT.«

TINKARA: »SREČNA SEM, KO BARVAMO VE-
LIKONOČNA JAJČKA.«

TINO: »SREČEN SEM, KO SE ZUNAJ IGRAM.«
IGOR: »SREČEN SEM, KO SREČAM SVOJE 

PRIJATELJE.«
REBEKA: »SREČNA SEM, KO GREMO V TO-

PLICE.«
NIK DIEGO: »SREČEN SEM, KO DOBIMO 

OBISK.«
NIKA: »SREČNA SEM, KO ME IMATA MAMA 

IN OČE RADA.«
MELISA: »SREČNA SEM, KO SEM V ŠOLI.«
ROK: »SREČEN SEM, KO MI MAMA KUPI 

BELE ČOKOLADNE KROGLICE.«
JAN: »SREČEN SEM, KO GREM K SVOJI BO-

TRI.«
NINA: »SREČNA SEM, KO SEM DOMA.«
LANA: »SREČNA SEM, KO GREM V ZAVRH.«

UČENCI 1. A

KDAJ SE POČUTIMO SREČNO

UČENCI 1. B RAZREDA SO NAM ZAUPALI 
SVOJO SKRIVNOST. PA POGLEJMO, KDAJ SE PO-
ČUTIJO SREČNO.

SREČNA SEM, KO IMAM ROJSTNI DAN. PRI-
JATELJICA MI JE PRINESLA PUNČKO BALERINO 
(TIJANA). 

SREČEN SEM, KO PRIDEM DOMOV IZ ŠOLE 
IN SE LAHKO IGRAM Z BRATOM (MATIC).

SREČNA SEM, KO SEM NA OBISKU PRI PRI-
JATELJU ALJAŽU, KJER SKAČEM PO TRAMPOLI-
NU (LARA H.).

SREČNA SEM, KO PRIDEM V ŠOLO (NEJA).
SREČEN SEM, KO GREMO NA IGRALA (VI-

TAN).
SREČEN SEM, KO SEM PRI STIVNU NA PO-

ČITNICAH. TAM SE KOPAM V BAZENU IN SKA-
ČEM NA TRAMPOLINU (MIHAEL).

SREČEN SEM, KO PRIDEM DOMOV IZ ŠOLE 
IN SE IGRAM Z BRATOM IN MIHOM (ŽIGA).

SREČNA SEM, KO SEM NA OBISKU PRI PA-
TRICIJI. TAM SE IGRAMO SKRIVALNICE IN SE 
LOVIMO (GAJA).

SREČNA SEM, KER MI JE ATI PRINESEL ŽEL-
VICO (PATRICIJA).

SREČEN SEM, KO IMAM ROJSTNI DAN (NI-
KLAS).

SREČEN SEM, KO SEM NA MORJU (JEAN MI-
CHEL).

SREČNA SEM, KO PRIDEM DOMOV IZ ŠOLE 
IN SE LAHKO IGRAM S PUNČKAMI IN SESTRO 
SARO (VANESA).

SREČEN SEM, KO GLEDAM »YUGIYOU« KAR-
TE (AMBROŽ).

SREČNA SEM, KO SEM NA OBISKU PRI PATRI-
CIJI. BILA SEM NA NJENEM ROJSTNEM DNEVU 
(LARA L.).

UČENCI 1. B

Čarovnica Špela

Živela je čarovnica Špela, 
ki je bila kakor zlata karamela. 
Imela je slastno slaščičarno, 
zraven pa priljubljeno kavarno. 
Kdor prišel je k njej, 
začaran je pohrustal vse, 
brez mej.

Hana Pivljakovič in Nik Rojko, 4. b

Katarina Leš, 5. a Tina Pliberšek, 5. a
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Moja pesem o prijateljstvu

Moj prijatelj Joši vedno z mano se igra. 
Pogosto v šoli, včasih pa tudi doma.
Zato rad ga imam, ker Joši pravi prijatelj je.

Jaka Spevan, 4. b

Sraka in lisica

Zgodaj zjutraj se zbudi lisica,
in vidi, da v pečici je potica.
Potem na sprehod se odpravi,
in zakleniti vrata pozabi.
Sraka takoj to opazi
ter v hišo se odplazi.
Lisica pride iz sprehoda
in zagleda stopinje tri.
Hitro se v kuhinjo odpravi,
od hitrosti pa se v srako zaleti.
Lisica zakriči:
»Zakaj vso potico si pojedla mi?«
Sraka odvrne ji:
»Lačna sem bila, pa v trebuh izginila je vsa!«

Naslednji dan

Zgodaj zjutraj se zbudi sraka 
in vidi, da v loncu je omaka.

Potem na sprehod se odpravi
in zakleniti vrata pozabi.
Lisica takoj to opazi
in v kuhinjo se odplazi.
Sraka pride iz sprehoda
in zagleda stopinje tri.
Hitro se v kuhinjo odpravi,
od hitrosti se v lisico zaleti.
Sraka: »Zakaj omako pojedla si mi?«
Lisica: »To vrnila sem ti.«

Nadja Fras, Mario Sekol, Maja Tkalec,
Matic Goznik in Aljaž Ruis, 7. a

Pes in mačka

Bilo je deževno jutro, psa in mačko je čakal zajtrk. 
Prvi se je prebudil pes in ves lačen odšel v kuhinjo 
k zajtrku. Zanj je bil zajtrk premalo obilen, zato se je 
odpravil k mačkini posodici in pojedel še njen zajtrk. 
Nato se je prebudila mačka in opazila, da je ostala brez 
zajtrka. Vsa jezna je zakričala: »Kdo je pojedel moj 
zajtrk?« Opazila je psa, ki se je veselo lizal okoli gobč-
ka. Vsa jezna je odšla do njega in mu zabrusila: »Če 
še mi enkrat poješ hrano, te bom močno popraska-
la.« Pes ji je odgovoril: »Kaj boš ti meni, ko pa si tako 
majhna.« Mačka je lačna odšla na svoj prostor, kjer je 
zaspala. Naslednje jutro je mačka spet opazila svojo 
prazno posodico in jezna odšla k psu ter mu močno 

Žiga Strmšek, 9. a Klementina Breznik, 9. a
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popraskala smrček. Pes se je razjezil in zagrizel v nje-
no tačko. V tistem trenutku je v sobo vstopila gospo-
darica in videla psa, kako je ugriznil mačko. Nagnala 
ga je ven, kjer je ostal tri dni. Med tem je mačka veselo 
hrustala svojo hrano. Psa je to izučilo.

Lia Ludvik, Jan Pulko, Žiga Žabčič
in Nina Kmetič, 7. a

Na plesu ob Ljubljanici

Bila je nedelja in na Starem trgu pod zeleno lipo se 
je odvijal ples, na katerega so lahko prišli vsi.

Že zgodaj zjutraj sem se zbudila in si pomerila 
svojo obleko. Bila je rumena in lepo mi je pristajala. 
Do plesa je bilo še nekaj časa, zato sem se odpravila v 
mesto po vsakdanjih opravkih. Veliko ljudi se je pogo-
varjalo o oblekah in pričeskah za ples. Ni minilo dolgo 
in že se je ples začel. Dekleta smo bila na začetku še 
bolj zadržana, a sčasoma nas je zadržanost minila, saj 
so po nas začeli prihajati plesalci. Do mene je pristopil 
precej čeden fant in me prosil za ples, privolila sem in 
začela sva plesati. Na drugem koncu je pri mizi sedelo 
dekle, ki ji je bilo ime Urška. Bila je naravnost čudovi-
ta v svoji obleki. Kar nekaj glav se je obračalo v njeno 
smer, če jo je kdo prosil za ples, ga je zavrnila. Sama 
sem se zelo zabavala in dan se je začel prevešati v noč, 
ko si je Urška začela izbirati plesalca. Zagledala ga je 
pri rumeni mizi, kjer je sedel in opazoval dogajanje. 
Fant je videl, kako ga je opazovala, zato je pristopil k 
njej in jo povprašal za ples. Urška je v to privolila in 
začela sta plesati. Plesala pa ste drugače kot ostali, vr-
tela in vrtela sta se ter divje plesala. Ob njunem plesu 
smo vsi ostrmeli in ju opazovali, celo glasba je potih-
nila. Mladeniču to ni ugajalo in je zavpil. Kar naen-
krat so se pojavili črni oblaki, zaslišalo se je grmenje, 
šumeli so potoki in veter je pihal vse močneje. Ljudje 
smo onemeli. 

Urška je prosila soplesalca, da bi si malo odpočila, 
a on se ni strinjal s tem in tako sta plesala dalje. Med 
ljudmi je takrat završalo in vsem se je zdelo, da bo 

Urška plačala za svojo lahkomiselnost. In res, prav to 
se je zgodilo. Bila sta že na bregu Ljubljanice, kjer sta 
se še zadnjič zavrtela in planila v valove. Za njima ni 
ostalo ničesar drugega kot vrtinec. Na trgu je takrat 
nastala popolna tišina in plesa je bilo konec. 

Še kar nekaj dni za tem se je govorilo o tem pri-
petljaju, a sčasoma se je tudi to pozabilo in življenje 
je teklo dalje.

Tina Goznik, 8. a

Šola

Šola, šola,
ti si moja mora.
Šola, šola,
zakaj imaš dva vhoda?

Šola, šola,
zakaj imaš tako malo odmora?
Šola, šola, saj nisem tako nora
in v glavi nimam štora.

Tamara Kurnik, 5. b

LITERARNE STRANI

Aljaž Roškar, 8. aMiha Erman, 5. a

Nik Mesarec, 4. b
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Ponovno smo tu

Ko pomislite na sonce, si predstavljate toplino, 
prijaznost, dobro voljo, smeh in veselje. In takšni kot 
sonce smo mi – skupina Sončki. 

Našo skupino predstavlja14 dečkov in 6 deklet, 
Klavdija in Simona. Stari smo od 4 do 6 let. Zelo radi 
se pogovarjamo, klepetamo, pojemo, ustvarjamo, te-
lovadimo in se dobro zabavamo.

Prvi dnevi so za nami in že tkemo vezi prijatelj-
stva, kot pajek, ki plete svojo mrežo.

Letošnje leto bomo veliko raziskovali, in sicer na 
temo BILO JE NEKOČ. 

Kdo bi nam o tem kaj povedal? Morda babica, de-

dek, prababica, pradedek, tete, strici, sosedje ...
Kaj so nekoč počeli, kako so opravljali dela, s čim 

so si pomagali? Morda nam lahko tudi vi kaj predsta-
vite, kaj pokažete, kaj poveste, zelo vas bomo veseli. 

Kako so se igrali v starih časih? Zagotovo niso 
imeli toliko igrač kot sedaj mi v vrtcu in doma. 

V jesenskem času je poleg igre tudi veliko dela in 
jesenskih opravil, kot je trgatev, spravljanje koruze in 
ostalih pridelkov, pa pobiranje semen iz buč ter po-
dobno.

No, tudi mi znamo vse to, kar poglejte naše pridne 
prste.

Buče nismo razbili, ampak smo jo uporabili še za 
hiško in uprizorili lutkovno predstavo. 

Spoznali smo staro ime za mesec september – ki-
mavec. A vas zanima, kako bo ime naslednjemu me-
secu in zakaj ima takšno ime? Tudi to bomo spoznali 
v vrtcu.

Povedali bi vam še veliko, a nimamo časa, oglasite 
se pri nas in Sončki vas bomo veseli, mi pa hitimo no-
vim dogodivščinam naproti. 

Sončki z vzgojiteljicama

NAŠI NAJMLAJŠI

Naši sončki

Naše prepletanje prijateljstva.

Tale vožnja je pa zares zabavna.

Naše gledališče s pravljico Razbita buča

Jemanje semen iz buč.
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PODJETJE ZA INŽENIRING d.d., 1000 Ljubljana, Parmova 53

Tel.: 02 72 07 353, 02 72 08 152
GSM: 041 755-925

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

Trg osvoboditve 7
2230 Lenart v Slovenskih goricah

Tel.: 02/729-13-48, faks: 02/720-73-52
http://www.lenart.si

PE TA LEZE
Kraigherjeva ul. 4
2230 Lenart

lesnik-zemljic@leze.si 
www.leze.si
INFO: 02 720 55 48

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
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Šolski trači

V 8. razredu je vladal par, ki se je na koncu šol-
skega leta 2010/2011 razšel in za samskega fanta se že 
trudita dve drugi dekleti. Kljub temu da so fantje zelo 
otročji, nekateri že razmišljajo o ljubezni. Na omarici 
A. V. se je znašel ljubezenski listek od skrivne obože-
valke. D. L. rad pogleda za T. G.. L. H. ne bo odnehal 
pri S. K.,saj sta nekaj časa bila skupaj. Pogumen A. V. 
je vprašal K. B. in M. O. za valeto. Učenki še mu nista 
dali odgovora.

Pred časom se je A. P. zapletel s sedmošolko L. L., 
vendar pri ljubezni ni odnehal in se je pozanimal za 
svoje sošolke. Z bivšim učencem OŠ Voličine D. H. so 
se zapletle kar tri učenke T. P., T. S. in A. B.. Pogumni 
devetošolec T. R. je na valeto povabil osmošolko A. 
B. Sedmošolec L. S. je obupal nad K. R. ter se odločil 
za K. B. 

XoXo, Gossip girl

Natalija Krajnc, 6. a Mitja Ribič, 6. a

Amadej Papež, 5. b Rene Hercog, 4. a

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 2012/13 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: Jasmina Krajnc, Tadeja 
Bašl, Sara Vogrin, Sara Toplak, Nina Kocpek, Nina Kmetič, Dominik 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.

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

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

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


