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Obvestila o spremembah in spre-
mljavi dejavnosti v vrtcu in šoli

Po jesenskih »krompirjevih« počitnicah oz. s 1. 
11. 2012 smo v vrtcu in šoli izvedli nekatere reorga-
nizacije. Zaradi manjšega števila otrok v vrtcu smo 
skupino vrtca v Selcah reorganizirali tako, da je od 1. 
11. 2012 naprej v skupini Vrabčki samo 10 otrok dru-
gega starostnega obdobja, zato je lahko z njimi samo 
ena strokovna delavka, in sicer zjutraj odpira vrtec 
in sprejema otroke ter izvaja dejavnosti vzgojiteljica 
Julijana Bračič. Z otroci je do 12.00, ko se v skupini 
zamenja s pomočnico vzgojiteljice Tadejo Bagari, ki je 
z otroki do 16.00, ko se enota vrtca v Selcah zapre. V 
soglasju s starši smo nekaj otrok premestili v skupino 
Lunice, nekaj pa v skupino Sončki v enoto vrtca v Vo-
ličini. Z reorganizacijo imamo od 1. 11. 2012 v vrtcu 
manj zaposlene skupaj 0,7 delovnega mesta vzgojite-
ljice oz. pomočnice vzgojiteljice. 

Na podlagi spremljave števila otrok vključenih 
v OPB, ki ste jih starši prijavili, smo ugotovili, da je 
predvsem v skupini OPB III in OPB IV v času od 
13.20 naprej otrok precej manj od števila prijavljenih, 
zato smo se odločili, da skupini združimo. Nekaterim 
učiteljem se je zaradi združitve omenjenih skupin 
od 1. 11. 2012 zmanjšala učna obveza. Prav tako pa 
imamo zaradi manjšega števila učencev zmanjšano 
zaposlitev za 0,3 delovnega mesta učitelja v OPB od 
omenjenega datuma. 

Šola je v avgustu tega leta na Zavod RS za šolstvo 
podala vlogo za svetovalno storitev, s katero je pova-
bila svetovalce ZRSŠ OE Maribor, da pregledajo peda-
goško dokumentacijo strokovnim delavcem šole in da 
opazujejo izvajanje pouka. Svetovalna storitev zavoda 
na OŠ Voličina poteka od 19. 11. 2012 do 14. 12. 2012, 
skupaj torej štiri tedne. V omenjenem času bodo sve-
tovalci zavoda pregledali učiteljeve letne priprave, pri 
vsakem učitelju vsaj eno uro spremljali pouk in se z 
njimi pogovorili o morebitnih pomanjkljivostih ter 
močnih področjih. Nekateri svetovalci zavoda so v 
prejšnjem in tem tednu že bili prisotni pri pouku. Ob 
spremljavi pouka in dokumentacije so v večini prime-
rov delo učiteljev zelo pohvalili in sporočili, da imajo 
letne priprave ustrezno oblikovane. Zapisati želim, da 
je svetovalna storitev namenjena odpravi morebitnih 
pomanjkljivosti pri našem delu in hkrati potrditvi na-
šega dobrega dela ter osebni rasti strokovnih delavcev 
šole in šole kot celote.

V upanju, da boste zapisana obvestila sprejeli z ra-
zumevanjem, vam želim prijetne decembrske dni.

Ravnatelj

Čevljarčkova pot 

Najprej smo se v šoli pogovarjali, da bomo šli na 
izlet v Maribor. Vsi smo se zelo veselili izleta. Nasle-

dnji dan smo se z avtobusom odpeljali v Maribor. Šli 
smo na Čevljarčkovo pot.

Ko smo prispeli, smo šli po poti čevljarčka. Izve-
dli smo, kdo je čevljarček in zakaj je v Mariboru tako 
pomemben. 

Nekaj časa smo hodili, prišli smo do mostu. Dobro 
smo si ga ogledali. Nekaj časa smo hodili ob reki Dra-
vi. Videli smo veliko zanimivosti.

Videli smo mesto, kjer je bil star most, več mostov 
čez reko, obzidje, reko Dravo, obrambni stolp, najsta-
rejšo trto na svetu ... 

Pri mestnem obzidju smo se ustavili in si ga dobro 
ogledali. Odšli smo mimo mestnih vrat.
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Na glavnem trgu smo videli staro županovo hišo, 
potem še grad. Videli smo tudi stavbo, kjer je bila če-
vljarčkova šola.

Na poti proti mestnem parku smo se srečali z vlak-
cem Jurčkom. V parku smo se igrali in malicali.

Potem smo šli na avtobus. Z njim smo se peljali 
nazaj v šolo. V šoli nas je učiteljica spraševala različne 
stvari. 

Marko Sernec in Neja Hadžiselimović, 2. a

ŠKL tekma

V sredo, 24. 10. 2012, se je v športni dvorani Vo-
ličina odvijala ŠKL tekma med ekipama OŠ Voličine 
in OŠ Šmarje pri Jelšah. Tekma je bila zelo težka, saj 
smo bili zelo dobri, tako na eni kot na drugi strani. 
Žal se nam ni izšlo po pričakovanju. Tekmo smo iz-
gubili s končnim rezultatom 2 : 6. Seveda še ni nič iz-
gubljenega, saj je bila to prva ŠKL tekma v letošnjem 
šolskem letu. Upamo, da bomo na naslednji tekmi v 
sredo, 7. 11. 2012, v Destrniku odigrali bolje in morda 
celo zmagali.

Mentorica Petra Cvikl Marušič

»The impact of school evaluation 
on quality improvement«
Študijski obisk
Portugalska, Lizbona, 22.–26. 10. 2012

Študijski obisk je eden izmed programov Vse-
življenjskega učenja, ki ga vodi nacionalna agencija 
CMEPIUS in je financiran s strani Evropske Unije. 
Program Vseživljenjsko učenje je osrednji program 
EU na področju izobraževanja in usposabljanja. Na-
men študijskega obiska je razvoj medsebojnega razu-
mevanja sistemov izobraževanja in usposabljanja ter 
izmenjava izkušenj in dobrih praks med tistimi, ki 
sprejemajo odločitve, izvajalci in strokovnjaki.

V Lizboni je potekal študijski obisk, ki smo se ga 
udeležili predstavniki petnajstih držav (Švedska, Nor-
veška, Finska, Danska, Nemčija, Litva, Latvija, Esto-
nija, Španija, Italija, Hrvaška, Romunija, Irska, Ma-
džarska, Slovenija), na temo »Zagotavljanje kakovosti 
v šolah z evalvacijo šol«. Študijski obisk je imel teore-
tično, praktično, reflektivno in kulturno komponento. 
Vsebine so se nanašale na zunanjo evalvacijo šol, ki 
jo izvaja portugalski inšpektorat in kako le-ta vpliva 
na šolsko kulturo, pristopi k samoevalvaciji šol, obiski 
šol, predstavitve sistemov izobraževanja in sistemov 
evalvacij v državah udeležencev. Obiskali smo 5 raz-
ličnih tipov šol, od osnovnih do višjih in se seznanili z 
njihovimi pristopi k zagotavljanju kakovosti. Poslušali 
smo predstavitve šol na splošno, kot tudi glede nači-
nov evalvacije in rezultati evalvacije. Ogledali smo si 
šolske zgradbe in tudi pouk. Z učitelji in vodstvom 
šol smo debatirali in izmenjevali izkušnje ter predla-
gali nove načine k zagotavljanju kakovosti v šolah. 
Vsi udeleženci smo predstavili svoje primere dobre 
prakse ali na splošno sistem zagotavljanja kakovosti 
v svoji državi. Ob vsaki predstavitvi so potekale de-
bate, kjer smo vsi udeleženci imeli možnost aktivnega 
sodelovanja. Udeleženci študijskega obiska smo se ob 
koncu vsakega dneva tudi srečali sami in razpravljali 
o temah posameznega dne ter to tudi zapisali. Primer-
jali smo šolske sisteme, primere evalvacij šol po Evro-
pi, izmenjavali mnenja in svoje izkušnje.

Ob koncu aktivnosti smo zapisali skupno poroči-
lo. Prav tako smo strnili dobre in pomanjkljive strani 
študijskega obiska ter dali predloge organizatorjem 
glede izboljšav.

Vsak udeleženec je celotni skupini (organizator-
jem in udeležencem) poslal povezave na pomembne 
dokumente, ki se tičejo teme študijskega obiska (šol-
ski sistem, nacionalne raziskave, obrazce za evalvacijo 
itd.). Vse dokumente, predstavitve primerov dobrih 
praks in ostalo, bomo zbrali v skupnem spletnem 
portfoliju. Udeleženci smo v nenehnem stiku in si 
pripravljeni pomagati z idejami k izboljšavam šolskih 
institucij. Vsak udeleženec bo spoznanja in vtise štu-
dijskega obiska predstavil in delil tudi s svojimi sode-
lavci znotraj svoje institucije.

mag. Nataša Glodež
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Ploski črvi, valjasti črvi in nitkarji

Spadajo med nižje nevretenčarje. So živalski mno-
gočlenarji, imajo preprosto notranjo zgradbo in so 
brez okončin. Uvrščamo jih med primitivne in raz-
vitejše. Med primitivne spadajo ploski črvi: trakulje, 
sesači, vrtinčarji in valjasti črvi: gliste. Med razvitejše 
pa spadajo nitkarji.

Ploski in valjasti črvi živijo v vseh okoljih, na dnu 
morij, rek, mlak in v vlažnem blatu. Lahko so tudi za-
jedavci. Nitkarji pa živijo samo na dnu morij.

Vrtinčarji imajo listasto telo z migetalkami, čutila 
in od spredaj oči. Sesači imajo priseske. Trakulja ima 
telo iz odrivkov, na glavici ima šop kaveljčkov in pri-

seske. Iz glave pa se ji izrašča vrat. Valjasti črvi imajo 
sodčasto ali črvasto telo in so ločenih spolov. Nitkarji 
imajo črvasto telo, iztegljiv rilec, migetalke in so loče-
nih spolov. Vsi pa so preprosta bitja z dobro razvitimi 
obrambnimi in spolnimi organi. 

Vrtinčarji se prehranjujejo z usti; sprejem in izlo-
čanje hrane. Sesači, trakulje srkajo hrano iz gostitelja. 
Valjasti črvi so zajedavci, nekateri razkrojevalci. Nit-
karji z rilcem lovijo drobne delce.

So brez razvitih dihal, dihajo skozi telesno povr-
šino.

Mihael Dobaja, 7. a

Pablo Picasso 

Pablo Picasso je bil španski umetnik 20. stoletja, 
njegova dela zgodovinarji delijo na naslednja obdo-
bja:

 
rožnato obdobje,  ✴
modro obdobje, ✴
afriško obdobje,  ✴
analitični kubizem,  ✴
sintetični kubizem.  ✴

Na začetku se je izkazoval v realističnih umetni-
nah, kasneje pa se je podal v kubizem, ki pa je umetni-
ška smer v sodobnem slikarstvu, za katero je značilno 
predstavljanje predmeta iz različnih zornih kotov. 

Njegovo znano delo je Guernica.

Sara Toplak, 7. a

ZANIMALO NAS JE

Preprostejši nevretenčar: vrtinčar

Razvitejši nevretenčar: nitkar

Življenjski prostor nitkarjev je morje
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Poseben izlet v Gornjo Radgono

Danes vas bom popeljala na izlet v Gornjo Rad-
gono.

Nekega dne, ko sem prišla iz šole, je na mizi čakala 
kuverta. Na njej je pisalo: ZA NEJO. Z veseljem sem 
jo hitro odprla. Kaj mislite, da je bilo v njej? Prav po-
sebno vabilo čarovnice Alme. Nič ne skrbite, saj je to 
moja prijateljica. V njej je bilo vabilo na Almin rojstni 
dan, kamor moramo priti v čarovniških kostumih. Z 
mamo, očetom in bratcem smo se odločili, da si vza-
memo čas za ta rojstni dan. Tega dne sem se zelo ve-
selila.

Končno je napočila sreda. Takoj zgodaj zjutraj 
smo pričeli pripravljati kostum. Najprej sva z mamo 
odšli po blago za ogrinjalo. Medtem, ko je mama ši-
vala ogrinjalo, jo je šivalni stroj jezil. Vseeno je uspela 
narediti lepo ogrinjalo. V tem času sva z očetom na-
redila čarovniško palico. Naredila sva jo kar iz palč-
ke za balon in kartona, ki sem ga posipala z zlatimi 
bleščicami. Nastaja je prava čarovniška palica. Na nos 
sem si morala natakniti še zelo dolg nos in očala. Zdaj 
sem pa že čisto prava čarovnica, ali mi še kaj manjka? 
Seveda, klobuk!

Ko je bilo tako že vse pripravljeno, smo se usedli 
v avto in se skozi Lenart odpeljali v Gornjo Radgono. 
Na poti smo med drugim opazovali naravo, ki je bila 
že čisto jesenskih barv. Med hišami pa smo videli tudi 
Neja bar. A se nismo ustavili, ampak pohiteli naprej 
na noč čarovnic. Vas zanima tudi, kaj se je dogajalo, 

ko smo prispeli v Gornjo Radgono k čarovnici Almi?
Tam me je že čakalo veliko čarovnic in čarovnikov. 

Skupaj smo počeli veliko zanimivih stvari. Najprej 
smo zunaj čarovnice tekmovale proti čarovnikom. 
Sledilo je iskanje zaklada, ki nas je pripeljal do slastne 
torte. Ko pa je bilo zunaj že zelo temno, je bil čas še 
za čisto pravi čarovniški ples. Z njim smo čarovnice 
odgnale vstran vse slabo.

Na tem posebnem izletu sem se imela zelo lepo. 
Upam, da tudi vi danes, ko ste potovali z menoj. Ker 
pa imam zdaj pravo čarovniško palico, pa za konec še 
to: hokus pokus 1, 2, 3, naj se v 2. a vse dobro godi.

Neja Hadžiselimović, 2. a

Pot iz šole

Otroci so zapustili šolo. Nekateri učenci so šli na 
igrišče. Tam sta Nejc in Robi igrala badbinton. Tina in 
Nina sta igrale pismo. Nini je spodrsnilo in je padla. 
Nejc ji je prihitel na pomoč. Nini ni bilo nič. Imela je 
samo raztrgane hlače.

Manja Kurnik, 2. a

Plavanje

Plavanje je zanimiv šport, zato hodim na treninge 
plavanja. Treninge imamo v Termah Ptuj dvakrat te-
densko. Treniramo žabico, kravl, hrbtno plavanje in 

Tina Pliberšek, 5. a Žana Žabčič, 4. a
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delfina. Pridno plavamo uro in pol, vmes pa si pri-
voščimo kratek odmor v masažnem bazenu. Trenerka 
Mateja nam pove, koliko metrov moramo preplavati. 
Jaz najraje plavam kravl, ker sem hiter kot strela. Po-
leti sem bil na tekmovanju in dobil bronasto medaljo. 
Veselim se že naslednjega tekmovanja, da osvojim zla-
to medaljo.

Kristjan Risek, 3. a

Moj mali kužek Roki

Moj mali kužek Roki je zelo nagajiv in igriv. Star 
je komaj 8 mesecev. Pozna že nekaj trikov: daj tačko, 
sedi, lajaj. Najraje se igra z žogo ali njegovimi plišasti-
mi igračami. Včasih se skregava, ker skače po meni in 
me grize. Vendar jaz ga imam zelo rad, ker je najlepši 
labradorec na svetu.

Nastja Fras, 3. a

Hrček v šoli

Bil je torek, ko smo prišli zjutraj v razred. Učite-
ljica je rekla, pokažite mi domačo nalogo. Odprl sem 
torbo. Vzel sem zvezek in pod zvezkom zagledal hrč-
ka. Rekel sem, hrčka imam v torbi. Sošolci so mislili, 
da hočem »nahecat« učiteljico. Sošolec je prišel pogle-
dat in se je zadrl, res ima hrčka. Vsi so bili takoj okrog 
torbe. Poiskali smo škatlo, ga dali vanjo in mu dali 

vodo in jabolko. Po koncu pouka se je hrček odpeljal 
domov z avtobusom.

Urban Šuster, 3. a

Moja sestrična

Konec meseca aprila sem dobila sestrično. Ime ji 
je Klara. Klare sem bila zelo vesela, ker imam doma 
brata in tri bratrance. Ko je bila še čisto majhna, sem 
jo imela pogosto v naročju. V lepem vremenu sem jo 
vozila v vozičku. Sedaj je stara sedem mesecev. Sama 
se že vrti in kotali ter glasno cvili. Klaro imam zelo 
rada.

Živa Sužnik, 3. a

Timotej Sekereš, 5. b Katarina Leš, 5. a

Sara Holdinar, 6. a
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What I'd like to say to you

You're my only brother, 
I feel like I'm your mother,
I do a lot of things for you,
You'll never give me back, will you? 

I have to clean up your toys,
I don't even have time for boys.

You are so annoying, 
You can't leave me alone,
You keep running around me,
I wish you break a bone.

But when I think a little bit,
You are not that bad,
You can make me laugh in every shit,
You comfort me when I'm sad.

You have this magic fire, 
Which makes anyone smile,
You bring in a desire,
So I'm sad only for a while.

I think you only need me, 
But that is not true,
We need eachother,
That is how we'll make it through.

Zala Jug, 8. a

Janko in Metka 

Pravljico Janko in Metka sta napisala brata 
Grimm. Glavni književni osebi sta Janko in Metka, ki 
sta zelo iznajdljiva, pogumna in prijazna. Znajdeta se 
v različnih situacijah, npr. Janko meče kamenčke po 
poti v šolo, čarovnici pomoli koščico namesto prsta in 
Metka se pretvarja, da ne ve, kako bi poskusila, če je 
peč topla, nato pa potisne čarovnico v njo. Pojavijo se 
tudi stranske književne osebe, in sicer oče, ki je sicer 
prijazen, vendar se mora strinjati z materjo, mati, ki 
je hudobna, saj noče deliti zadnjih koščkov kruha z 
otrokoma, raje ju pošlje v gozd in čarovnica, ki je hu-
dobna, saj lovi in poje otroke.

Pravljica govori o tem, kako mati pošlje otroka v 
gozd, da bi se izgubila. Prvič jima uspe priti domov, 
drugič pa ne. Ko ne vesta, kako bi preživela, tavata po 
gozdu in prideta do hiše od čarovnice. Ta Janka zapre 
v kletko, Metka pa ji mora pomagati. Čarovnica hoče 
speči Janka, Metka jo potisne v peč, reši Janka in sreč-
na odideta domov.

V pravljici najdemo črno-belo tehniko (najdemo 
hudobne književne osebe (mati in čarovnica) in pri-
jazne književne osebe (Janko, Metka in oče); dobro 
zmaga, zlo izgubi (Janko in Metka premagata hudob-
no čarovnico); čas in kraj književnega dogajanja ni na-
tančno določen, nastopa pravljično bitje (čarovnica).

Manuela Brunčič, 6. a

LITERARNE STRANI
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Zvezdice žarijo v jesenskih dneh

Skupino Zvezdice sestavlja 12 otrok, starih od 2 
do 3 let. Na začetku šolskega leta smo si spletli mrežo 
prijateljstva, in si obljubili, da se nikoli ne bo pretrgala 
in prelomila našega prijateljstva.

Vse skupine vrtca smo si v goste povabile ljudski 
pevki KD Selce, gospo Anico in Olgo, ki sta nam s pe-
smijo in starimi ljudskimi običaji polepšali dopoldan.

Pogovarjali smo se o sončnicah, jih tipali, opa-
zovali njihova semena, liste, cvetove ... Spoznali smo 
deklamacijo o sončnici, ki jo še velikokrat ponovimo. 
Seveda smo si izdelali tudi čisto posebne sončnice iz 
tulcev.

Tudi pravljice imamo zelo radi. Kadar nas obišče 
knjižničarka nas popelje v svet čarobnih pravljic in 
njihovih junakov tako močno, da bi pravljice poslu-
šali cel dan.

Zelo radi imamo glasbo, zato veliko prepevamo, 
poslušamo različne ljudske pesmi, plešemo in si ka-
kšno tudi zaigramo na harmoniko, kitaro, klavir ali 
pa na frulico.

V mesecu novembru nas je obiskal čebelar in nam 
povedal veliko zanimivih stvari o čebelicah. Sami pa 
smo odšli na ogled čebelnjaka, se naučili pesmico o 
čebelici in jo tudi naslikali. Nekaj čebelic smo si tudi 
sami izdelali in z njimi okrasili našo igralnico.

Zvezdice s Tanjo in Mihaelo

NAŠI NAJMLAJŠI
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Intervju z defektologinjo
Jasmino Vojsk 

S prvim decembrom se od nas poslavlja naša de-
fektologinja Jasmina Vojsk, ki odhaja na novo delov-
no mesto. S tem namenom smo jo prosili, da nam od-
govori na nekaj preprostih vprašanj, ki se nanašajo na 
njen poklic in delo šolske defektologinje.

Katero fakulteto je potrebno dokončati, da si 
pridobiš poklic defektologinje?

Profesor defektologije postaneš, ko končaš Peda-
goško fakulteto v Ljubljani, smer defektologija. Do 
sedaj se je že zamenjalo veliko nazivov za našo smer 
študija. Morda se bo v prihodnosti še kdaj spremenil, 
naj pa poudarim, da se naša smer trenutno imenuje 
specialna in rehabilitacijska pedagogika. 

Kakšne so možnosti za zaposlitev po končanem 
študiju?

Po končanem študiju se defektolog lahko zaposli 
na redni osnovni šoli (takšna je naša šola), osnovni 
šoli s prilagojenim programom, v vrtcu, varstveno de-
lavnih centrih, različnih centrih in zavodih (center za 
sluh in govor, center za gibalno ovirane, dispanzer za 
pedopsihiatrijo). Možnost zaposlitve pa imajo tudi v 
zdravstvu, kamor sedaj odhajam tudi sama. 

Kaj dela defektologinja v osnovni šoli; kaj je vaše 
delo?

Defektologinja na šoli nudi pomoč in podporo 
vsem učencem. Na eni strani pomaga učencem, ki 
imajo težave pri organizaciji, orientaciji, pisanju, bra-
nju ... pa tudi nadarjenim učencem, s katerimi razvija 
njihova močna področja. Delo defektologa vključuje 
svetovanje staršem v obliki skupinskega dela, pri ro-
diteljskih sestankih in na domu. Prav tako vključuje 
svetovanje učiteljem, katerim predlaga primerno li-
teraturo, medije, seznani jih s postopki dela ter jim 
pomaga pri pouku. Defektolog predlaga šoli, katere 
učne pripomočke potrebujejo učenci, predlaga načrt 
dela in urnike.

Defektolog – specialni pedagog mora pri svojem 
delu:

prepoznati naravo težav in pogoje, pod kateri- ✴
mi učenec doseže najboljše rezultate,
 izbrati specifične metode dela in pomoči, da  ✴
bo lahko učenec obvladal šolske spretnosti,
 z različnimi metodami, tehnikami doseči, da  ✴
bo učenec kompenziral težave v razvoju in pri 
učenju,
 pri otroku razvijati občutek varnosti in močna  ✴
področja,
 v šolskem in širšem okolju razvijati toleran- ✴
tnejši odnos do učenca, do njegovih težav in 
pravilnejše ravnanje z njim.

Ima opravljanje tega poklica kakšne prednosti?
V mojem poklicu najdem veliko prednosti. Delo je 

zanimivo in razgibano. Ukvarjam se z učenci od 1. do 
9. razreda in predšolskimi otroki. Pregled imam nad 
otrokovim razvojem in njegovim delom skozi njego-
vo šolanje. Sem »stalnica« v njegovem življenju in ga 
spremljam skozi osnovnošolsko izobraževanje. Veliko 
mi pomeni tudi, da pomagam ljudem in jim nudim 
podporo. Predvsem pa bi poudarila, da je ena velika 
prednost, da delam z otroki in mladostniki. Skupaj z 
njimi se učim in rastem ter ohranjam nekaj otroške 
igrivosti.

Komu priporočate, da se odloči za ta poklic?
Za ta poklic se naj odločijo tisti, ki imajo radi delo 

z otroki in ljudmi. So komunikativni, ustvarjalni in 
predvsem fleksibilni ter bi radi pomagali ljudem okoli 
sebe. 

Zdaj, ko odhajate na novo delovno mesto v zdra-
vstvo, nam zaupajte, kako ste se počutili pri delu z 
nami na OŠ Voličina?

Pri delu sem se počutila dobro.V službo sem pri-
hajala z veseljem, tukaj sem se počutila doma. Zato s 
težkim srcem zapuščam svoje učence in predvsem so-
delavce. Vsakemu izmed njih se zahvaljujem za izku-
šnjo, nasvet, podporo ali samo nasmeh za dobro jutro. 
V mojem srcu bodo zmeraj zapisani z velikimi črkami 
in tega ne morejo spremeniti niti kilometri niti nova 
služba.

Kaj svetujete učencem?
Dragi učenci bodite marljivi, učite se, trudite se, 

kajti vsaka pot do zvezd je posuta s trnjem. Veliko 
težav, vzponov in padcev vam bo prineslo življenje 
ampak najpomembnejše pri vsem tem je, da nikoli ne 
obupate. Vsak padec ali težavo vzemite dobronamer-
no in se iz nje nekaj naučite. Pogrešala vas bom! 

Zahvaljujemo se ji za odgovore in ji želimo uspe-
šen začetek nove delovne poti. 

Jasmina Krajnc in Tadeja Bašl, 9. a

INTERVJU



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
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Klara Matjašič, 3. a Tadej Hegedič, 4. b

Tinkara Štruc, 1. a Urban Šuster, 3. a

Galerija

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


