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Tekmovanje iz Vesele šole

Tekmovanje iz znanja Vesele šole je potekalo v sre-
do, 17. 4. 2013. Trije učenci smo se uvrstili na državno 
tekmovanje, in sicer Larissa Vogrin, Dominik Petko 
in Tina Goznik. Tekmovanje je potekalo na naši šoli. 
Za uvod smo se zbrali v jedilnici, kjer so nam učen-
ci zaigrali nekaj pesmi. Nato smo odšli v učilnice, se 
posedli ter dobili naloge, ki so bile, kot se za državno 
tekmovanje spodobi, težke. Vsi že nestrpno pričaku-
jemo in upamo na čim boljše rezultate.

Tina Goznik, 8. a

Astronomska noč

Astronomske noči smo se udeležili učenci 8. ra-
zreda in učenci, ki obiskujejo astronomski krožek. 

19. 4. 2013 ob 19.00 smo se zbrali pred vhodom v 
šolo, nato pa odšli v multimedijsko učilnico, kjer nam 
je učitelj Davorin Žižek predstavil vesolje. Čeprav smo 
veliko že vedeli, (o vesolju smo se namreč pogovarjali 
že pri pouku) smo spoznali tudi kaj zanimivega, npr. 
podali smo se v mikro in makro svet. Malce nam jo je 
zagodlo vreme, zato nismo videli toliko kot bi lahko. 
Ogledali smo si Luno, na kateri smo opazili kraterje. 
Ker so se pozneje oblaki umaknili, smo lahko videli 
tudi Jupiter in njegove štiri največje lune. Astronom-
ska noč je bila zelo zabavna, saj smo lahko poleg teo-
rije izvedli še nekaj prakse. Astronomska noč nam je 
naredila vesolje še bolj zanimivo. 

Tina Goznik in Zala Jug, 8. a

Rajžanje v Rogatec in Olimje

V torek, 14. 5. 2013, smo se 4. a in 4. b razred od-
pravili na zaključno ekskurzijo. Zjutraj smo se zbrali 
v jedilnici. Skupaj smo se odpravili na avtobusno po-
stajo, kjer nas je že pričakal naš mali avtobus. Šofer je 
pritisnil na plin in naše popotovanje se je pričelo. 

Pot nas je vodila skozi mesto Ptuj in mimo Ptuj-
ske Gore. V daljavi smo zagledali Dončako goro, Boč 
in Pohorje. Prispeli smo v Rogatec, kjer smo najprej 
pojedli malico, nato so se začele aktivne delavnice. 
Hodili smo s hoduljami, pekli majhne hlebčke kruha 
(žulike) in pri čebelarju izdelali svojo svečo iz voska. 
Na koncu smo imeli še voden ogled domačije (muzeja 
na prostem). Pot se je nadaljevala skozi Rogaško Slati-
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no proti Olimju. Cesta je peljala skozi gozd z velikim 
prepadom. Tu in tam smo videli in se prestrašili table 
z napisom: Pozor, čarovnica! Naproti nam je prišel 
starejši gospod in nam pokazal pravo pravcato čarov-
nico. Povzpeli smo se po pravljičnih stopnicah in si 
ogledali deželo pravljičnih bitij. Najbolj nas je prite-
gnilo glasno smrčanje poraščenega Bedanca. Nazaj 
grede smo se ustavili pri mogočnem črno-belem sa-
mostanu, v katerem je ena najstarejših lekarn v Evro-
pi. Prepustili smo se sladkanju z okusnim sladoledom 
in si ogledali zeliščni vrt. Po potki mimo njega smo 
se odpravili v staro čokoladnico, kjer smo poskusilo 
domačo mlečno čokolado. Tisti najbolj sladkosnedi 
smo si kupili najrazličnejše vrste čokolad, katere smo 
si privoščili na terasi. Utrujeni smo se odpravili proti 
Voličini, kjer so nas že pričakali naši starši. Polni doži-
vetij smo hiteli pripovedovat, kako je bilo in jih nismo 
pustili do besede. 

Ta ekskurzija bo ostala v naših srcih za vedno, saj 
smo se imeli nadvse lepo.

Učenci 4. a in b razreda

Zaključna ekskurzija

14. maja smo imeli zaključno ekskurzijo. Z avto-
busom smo se odpeljali v mariborski akvarij in terarij. 
Ogledali smo si ribe in plazilce. Pobožali smo kuščarja 
in želvo, ob zlatih ribicah smo si zaželeli nekaj lepega 
in upamo, da se nam bodo želje uresničile. Pot smo 

nadaljevali na Pohorje, kjer sta nas že čakala Rokova 
babica in dedek. Popeljala sta nas do teptalnih stro-
jev in nam omogočila, da si jih podrobneje ogledamo. 
Pohod do razglednega stolpa je bil za nekatere napo-
ren, toda vsi smo premagali zahtevnejši vzpon. Ostalo 
nam je še nekaj moči, da smo premagali stopnice, ki 
so vodile na razgledni stolp. Tam smo uživali ob ču-
dovitem razgledu na Maribor z okolico. Pot navzdol 
je bila lažja, saj smo vedeli, da nas pri gondoli že čaka 
sladoled.

V McDonaldsu smo si napolnili trebuščke in se 
igrali na igralih v Čarobnem svetu.

Utrujeni, a polni novih doživetij, smo se vrnili v 
Voličino. 

Učenci 1. a in 1. b
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Plesno področno tekmovanje

25. 4. 2013 sta na Šolskem plesnem festivalu, ki je 
potekal v Gorišnici pri Ptuju, Jure Recek in Jasmina 
Krajnc v latinskoameriških plesih zasedla prvo mesto, 
v standardnih pa drugo mesto. Obema iskreno česti-
tamo.

Petra Cvikl Marušič

Področno prvenstvo osnovnih šol 
v judu

Na nedeljskem tekmovanju v judu, ki se je odvijalo 
21. aprila 2013, v dvorani Lukna v Mariboru, sta za 
našo šolo tekmovala Rene Hercog in Lia Ludvik. Rene 
je v kategoriji mlajših dečkov U13 do 55 kg dosegel 
drugo mesto. Lia pa je v kategoriji starejših deklic U16 
do 48 kg zasedla prvo mesto. Obema iskreno čestita-
mo.

Petra Cvikl Marušič

Katarina Leš državna prvakinja v 
meču

V Ledeni dvorani Zalog je 11. maja potekalo dr-
žavno prvenstvo v meču, floretu in sablji. Udeležila se 
ga je tudi naša učenka, Katarina Leš, članica Sablja-
škega kluba Branik. Med deklicami C je osvojila na-
slov državne prvakinje v meču. Našo petošolko smo 
prosili, da nam kaj več pove o tem zanimivem športu.

Ana: Katarina, kakšen šport je pravzaprav sablja-
nje?

Katarina: Sabljanje je bojevanje, ki je v zgodovini 
človeštva že zelo dolgo prisotno. Nekoč je služilo pre-
živetju, visoki družbi, vzgoji in šele na koncu športu.

Ana: Kaj je najbolj pomembno pri sabljanju?
Katarina: Pomembna je natančnost gibanja, ki 

mora biti še povrhu hitra. 
Ana: Ali se ti zdi ta šport zanimiv?
Katarina: Da, saj nikoli ne veš, kdaj bo nasprotnik 

napadel in kako. 
Ana: Kdo te je navdušil za sabljanje?
Katarina: Najprej se je za ta šport odločil brat Do-

men. 
Ana: Kaj bi povedala ljudem, ki jih ta šport zani-

ma.
Katarina: To je šport, ki je primeren tako za mo-

ške kot ženske, za otroke in starejše začetnike. Z njim 
gradimo vzdržljivost, natančnost gibanja, gibljivost, 
hitrost in koordinacijo ter sposobnost opazovanja. 

Ana: Zanimiva je tudi tvoja oprema. Predstavi 
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nam jo.
Katarina: Na glavi imamo masko, oblečeni smo 

v jopič in hlače, pod jopič si nadenemo ščit. Imamo 
oblazinjene nogavice, rokavico in obuti smo v športne 
copate. 

Ana: Kako pa potekajo dvoboji?
Katarina: Posamični dvoboj traja trikrat po tri 

minute oziroma dotlej, dokler eden od sabljačev tek-
mecev ne zadene 15-krat. Da bi dosegel zadetek, mora 
sabljač s konico orožja zadeti nasprotnikovo veljavno 
površino. Prizna se vsak zadetek, ki ga tekmec dose-
že stoje na stezi ali v zraku preden stopi na tla. Eno 
izmed pomembnih sprememb v modernem sabljanju 
predstavlja uvedba elektronskih naprav za registracijo 
zadetkov, ki so zmanjšale možnost napak pri sojenju. 

Ana: Uf, kar zapleteno in nevarno se sliši.
Katarina: Niti ne. 
Ana: Treniraš v Sabljaškem klubu v Mariboru. 

Kolikokrat tedensko potekajo treningi in kako izgle-
dajo?

Katarina: Treniram trikrat tedensko, pred tekma-
mi večkrat. Sprva se ogrejemo s tekom, nato imamo 
vaje za kondicijo in koordinacijo, na koncu pa še dvo-
boje. 

Ana: Ob koncu najinega pogovora bi ti še enkrat 
čestitala za laskavi naslov in veliko uspehov še naprej.

Ana Valenta, 5. a

Sobotna šola

V soboto, 20. 4. 2013, smo imeli nadarjeni učenci 
sobotno šolo. Tisti, ki so se je udeležili so bili razdelje-
ni v štiri skupine, naša se je odpravila na Zavrh. Ogle-
dali smo si Maistrovo spominsko sobo.

Generala Maistra nam je predstavil g. Stanko 
Kranvogel. Izvedeli smo, da je Maister rad zahajal na 
Zavrh in da je tukaj spesnil tudi dve pesmi z naslovo-
ma Oj, Slovenske ve gorice in Završki fantje, ustvarjal 
je pod psevdonimom Vojanov, boril se je za slovensko 
mejo in še bi lahko naštevali. Po predstavitvi nas je 
obiskala učiteljica likovne vzgoje in umetnica Ana Šu-

ster. Z njo smo izdelali mozaik iz keramičnih ploščic. 
Čeprav je bila sobota smo se vseeno zabavali in se tudi 
kaj naučili.

Tina Goznik, 8. a in Sara Toplak, 7. a

AKTUALNO

Panoramska fotografija s pogledom na Voličino je nastala v okviru sobotne šole pri skupini, ki se je ukvarjala z digitalno fotografijo.

Udeleženci sobotne šole

Tina Pliberšek, 5. a
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KAKO SE ZAKURI PEČ

POZIMI SEM POMAGALA ZAKURITI PEČ. V 
PEČ DAMO NAJPREJ MAJHNE TRSKE. NA NJIH 
DAMO VELIKA DRVA. POD NJIH POLOŽIŠ VŽ-
IGALNO KOCKO. Z VELIKIMI VŽIGALICAMI 
SEM PRIŽGALA OGENJ.

EMA KOVAČ, 1. A

NOGOMET

IGRATI SEM GA ZAČEL, KO SEM BIL STAR PET 
LET. MOJEMU TRENERJU JE IME DEJAN. VČA-
SIH JE ZELO STROG. ZELO RAD SEM GOLMAN. 
NAJVEČKRAT PA IGRAM V OBRAMBI. ZELO VE-
SEL SEM, KO LAHKO DAM KAKŠEN GOL.

TINO HAMLER, 1. A

MOJE KOLO

DEDEK IN BABICA STA MI KUPILA KOLO. JE 
ORANŽNE BARVE IN MI JE ZELO VŠEČ. S KOLE-
SOM SEM SE HITRO NAUČIL VOZITI. KOLESAR-
JENJE MI JE ZELO VŠEČ.

ROK MIŠIČ, 1. A

ZVONČEK V GOZDU

ZVONČEK JE RASTLINA. IMA BEL CVET. V 
CVETU IMA RUMEN PRAŠNIK. IMA RUMENO 
STEBELCE, KI JE ZGORAJ UPOGNJENO. V ZE-
MLJI IMA ČEBULICO. RASTE OB POTOKU IN V 
GOZDU. CVETI SPOMLADI.

NINA SENEKOVIČ, 1. A

ISABEL IN AMELIE

ISABEL IN AMELIE STA MOJI PRIJATELJICI 

IZ AVSTRIJE. ČEZ VIKEND STA BILI PRI MENI 
NA OBISKU. V SOBOTO SMO BILI NA IGRALIH. 
V NEDELJO SMO ŠLI NA ROJSTNI DAN IN NA 
SLADOLED. V PONEDELJEK STA SE VRNILI DO-
MOV.

NIK DIEGO DAMIŠ, 1. A

POČITNICE

DVA DNI SEM BILA PRI DEDKU IN BABICI V 
RAČAH. TAM SEM SE VOZILA S KOLESOM, ZVE-
ČER PA SVA Z BABICO PRIDNO BRALI. V SREDO 
SEM ŠLA Z MAMICO IN OČKOM GLEDAT, KAKO 
SO GASILCI POSTAVILI MLAJ. BILA SEM TUDI V 
HOČAH NA PIKNIKU PRI ŽIVI IN ANI. BILO JE 
ZELO LEPO. 

KLARA PETEK, 1. B

V SOBOTO SMO SEJALI IN SADILI KOREN-
ČEK, BAZILIKO, PARADIŽNIK, PAPRIKO, KU-
MARE IN BUČKE. 1. MAJA SMO ŠLI NA POHOD 
OD LENARTA DO ZAVRHA. BOTER JE PEKEL 
ČEVAPČIČE. ČEVAPČIČI SO BILI DOBRI. V SO-
BOTO SMO SE ODPELJALI V LENART. OGLEDA-
LI SMO SI MUZIKAL Z NASLOVOM SVINČNIK 
ZANJ. BRAL SEM KNJIGE ZAJEC IN ŽELVA, PE-
DENJPED, MALI RADOVEDNEŽ IN BIKEC FER-
DINAND. 

AMBROŽ RUKAV, 1. B

ZELO SEM SE RAZVESELILA MAJSKIH PO-
ČITNIC. VEDELA SEM, DA BOM NEKAJ DNI 
PREŽIVELA S SVOJO DRUŽINO IN PRIJATELJI. 
UŽIVALA SEM V NARAVI. BILO JE LEPO TOPLO 
VREME. POVABILA SEM SOŠOLKO PATRICIJO IN 
TIJANO K SEBI DOMOV. IMELI SMO PIKNIK. ATI 
IN MAMI STA POSKRBELA ZA HRANO IN PIJA-
ČO. ME SMO SE IGRALE, SKAKALE PO TRAMPO-
LINU IN LOVILE MAJSKE HROŠČE. IMELA SEM 
SE ZELO LEPO Z NJIMA IN SVOJO DRUŽINO. 

GAJA HOMEC, 1. B

LITERARNE STRANI

Panoramska fotografija s pogledom na Voličino je nastala v okviru sobotne šole pri skupini, ki se je ukvarjala z digitalno fotografijo.



31. maj 2013

stran 8

LITERARNE STRANI

MED POČITNICAMI SEM SE VOZILA Z GON-
DOLO. Z GONDOLO SEM SE VOZILA PRVIČ. NA 
GONDOLI SEM BILA S TETO DARJO IN PSIČKO 
RUBI. RUBI JE NA GONDOLI LEŽALA. TO SE JE 
ZGODILO, KO JE MOJA BABICA PRAZNOVALA 
ROJSTNI DAN.

LARA HERCOG, 1. B

Intervju z očetom, ki je po poklicu 
dimnikar

Koliko let že opravljaš svoj poklic? 19 let.
Kje vse čistiš dimnike? V tovarnah, večjih stano-

vanjskih objektih, v kotlovnicah, hišah in vikendih.
Kako prideš do tega poklica? Po osnovni šoli je 

potrebno končati triletno poklicno šolo, smer dimni-
kar.

Kako si zadovoljen s svojim delom? Delo je pe-
stro in zanimivo. Primanjkuje nam pa mladega kadra. 
Med mladimi ni več zanimanja za ta poklic.

Alen Ruis, 3. a

Mumintrolove sanje

V Mumindol prihaja zima. Mumintrolovi se od-
pravljajo na zimsko spanje. Mali Mumintrolček že ve-
selo smrči in sanja vznemirljive sanje. Pa prisluhnite 
njegovim sanjam!

Pred 1000 leti so Mumintroli zavzeli deželo. Ta de-
žela se je imenovala Muminpristanek. Pristanek se je 

imenovala zato, ker so tam pristajale mogočne ladje. 
Vse je bilo lepo in mirno, dokler se ni začela vojna. 
Deželo Muminpristanek je hotel zavzeti Mumingene-
ral Kariba. Zavzeti jo je hotel zato, da bi postal kralj v 
tej deželi. Njegovi vojaki so mu sledili. Bilo je mnogo 
žrtev. Ko je Kariba hotel prevzeti prestol, ga je zau-
stavil pogumni Mumintrolček in rešil deželo. In od 
takrat se dežela imenuje Mumindol. 

In v Mumindol je prišla pomlad. Mali Mumin-
trolček in njegova družina so se prebudili iz zimskega 
spanja.

Vid Caf, 3. a

Hrabri zajček

Nekoč je živel zelo pogumen zajček. Njegovi prija-
telji so mu zato dali vzdevek Hrabri. Vse mlade zajklje 
so hotele biti njegove žene in čisto vse so oboževale 
njegove bicepse. Imel pa je tudi čarobno moč: led je 
lahko spremenil v vodo in vodo v led. Zato so ga tudi 
poimenovali Hrabri. Nekega dne je zajček srečal pre-
lepo mladenko. Takoj se je zagledal vanjo, kljub temu 
da ni imela sprednjih čekanov. Čeprav ga ni poznala, 
je takoj vedela, da je to Hrabri. Njega niso motili njeni 
čekani, ni ga motilo prav nič na njej. Vprašal jo je, ka-
kšen vzdevek ima. Imela je vzdevek Rebra. Hrabri je 
med pogovorom zagledal vodo. Spremenil jo je v led 
in šla sta se drsat. Hrabri je nesrečno padel in si zlomil 
sprednje čekane, zato so ga prijatelji začeli klicati Ne-
rodo. Na koncu pa je le živel lepo, čeprav več ni mogel 
jesti trde hrane. 

Hana Pivljakovič, 4. b 

Tinkara Štruc, 1. a Lara Šrimpf, 1. a
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Sivi zajček

Nekoč je v temnem gozdu živel sivi zajček. Drugi 
zajci ga niso marali, ker je bil siv, saj so bili drugi beli. 
Nekega dne pa je sivi zajček spoznal hudobno čarov-
nico. Rekla mu je: »Če mi boš pomagal, te bodo vsi 
zajci imeli radi.« Ker ji je zajček verjel, ji je pomagal 
razne reči, kot na primer: skuril je gozd, pokosil vso 
travo … Ampak beli zajčki so ga samo še bolj sovraži-
li. Nato jim je povedal, da je verjel hudobni čarovnici 
in se opravičil za nastalo škodo. Tudi drugi zajci so 
se mu opravičili. Čarovnica je kmalu nato umrla, zaj-
ček pa je popravil, kar se je popraviti dalo. Sivi in beli 
zajčki so postali prijatelji. Srečno so živeli do konca 
svojih dni.

Iva Šuman, 4. b

Močan zajec
 
Nekoč je živel zajec, ki si je zelo želel biti močan. 

Napotil se je v gozd. Tam je srečal veverico in jo vpra-
šal, če ve, kako bi lahko postal močan. Rekla mu je, 
da ve in da mora najti čudežno jezero in spiti koza-
rec vode iz njega. Stražile so ga tri velike rdeče in zelo 
zlobne krastače. Napotil se je iskat jezero in ga kaj 
kmalu našel. Mimo je priletela štorklja. Prosil jo je, če 
ga odnese mimo krastač. Ko sta prišla mimo, je hitro 
spil čudežno vodo. Postal je močan in se vrnil domov. 
Doma je s svojo močjo pomagal družini in živeli so 
srečno do konca svojih dni.

Jan Kukovec, 4. b

Vrata

Za velikim gozdom je še en gozd. Manjši.
Za manjšim gozdom je še en gozd, to je gozdek.

Za gozdekom je njiva.
Za njivo je še manjša njiva.
Za manjšo njivo je rožnata zelenica.
Za rožnato zelenico je mesto.
Za mestom je blok.
Za blokom je manjši blok.
Za manjšim blokom je še manjši blok, to je 
blokec.
Za blokcom je grad.
Ta grad sem iskal, da bi princesi najlepši in 
največji šopek dal. 

Rene Capl, 5. a

Slovenia – my country

Slovenia is a small country in central Europe. We 
have the Adriatic Sea, we have the mountains, hills 
and flat areas. In our country we have more cultural 
heartbeats than for example Russia. This is the old city 
centre of Ptuj. This centre is about 2.000 years old. We 
have so many mountains but only one national park. 
This park is called Triglav national park. Triglav is 
the highest mountain in Slovenia. It’s 2.864 m high. 
In summer, we have some storms with hail. When it’s 
dry and sunny we can have 30oC to 35oC by the sea. 
Here, in Maribor, we can have from 25oC to 30oC. 
In this season we eat ice-cream. In winter it’s freezing 
and snowing. Then there are minus degrees. By the 
sea there are +2oC and -8 oC in Maribor. When it 
snows, the children are happy because they can make 
a snowman. In winter we wear gloves, heats and so on. 
In Slovenia we have many delicious things to try. We 
have delicious flat cakes and dinners. Slovenian lun-
ches are usually beef broth with noodles, baked ribs 
and baked potatoes. For snacks we eat apples, bananas 
and crisps, too.

Luca Simonič 7. a

LITERARNE STRANI

Aneja Onič, 7. aMaja Tkalec, 7. a
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Ni sledu o snežinkah 

Prav zares ni sledu o zimskih snežinkah, saj je naš 
kraj obsijalo sonce, narava se je prebudila in življenje 
v vrtcu je postalo zelo živahno. Skupina Snežinke pa 
se je povečala in sedaj nas je v skupini 14 živahnih 
malčkov, ki vzgojiteljicama popestrimo dan za dnem.

Počnemo veliko zabavnega in pri nas se zmeraj kaj 
dogaja. Ob številu igrač, ki jih imamo v igralnici, smo 
vsi veliki navdušenci nad kockami. Naj bodo velike ali 
majhne, iz njih znamo zgraditi marsikatero stvar. Se-
veda vemo, da skupaj zmoremo več.

Snežinke v gradbeni akciji

Tudi živali na kmetiji smo spoznavali skupaj. Na-
redili smo plakat in se naučili pesmice in prstne igre. 
Sedaj radi postopamo ob našem izdelku in smo po-
nosni nanj. Ob fotografijah živali pa se radi tudi po-
govarjamo.

Je kdo videl pujsa?

Mamice, da ne boste mislile, da mi ne znamo vr-
tnariti, tako kot ve to počnete v tem času. Posejali smo 
lastni korenček in sedaj ga pridno zalivamo. Vsak dan 
pogledamo, ali je kakšen že pokukal na svetlo. Posejali 
ga nismo kar tako, komaj čakamo, da ga pojemo. Mo-
goče bo kakšen ostal tudi za zajčke.

V peskovniku nam ni nikoli dolgčas

Ker so dnevi kot nalašč za bivanje zunaj,  smo stene 
igralnice zamenjali za zunanje igrišče. Tam malicamo, 
se igramo in tudi kaj ustvarimo. Smo že pravi mojstri 
v izdelovanju potičk iz peska. Družbo nam delajo tudi 
večji otroci iz drugih skupin, ki nas tako naučijo izde-
lati še marsikatero drugo mojstrovino iz peska.

Malčki vrtnarčki 

Ker počnemo toliko stvari, si zaslužimo tudi iz-
let. Z našim avtomobilom smo bili že marsikje. Pot 
in voznika izberemo kar skupaj. Nazadnje smo bili v 
živalskem vrtu ? Ker se ravnokar odpravljamo novim 
dogodivščinam naproti, vam kličemo nasvidenje. 

Kje je že živalski vrt?

Snežinke z vzgojiteljicama

NAŠI NAJMLAJŠI



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

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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Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

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



Ekostrip – Bonton v gozdu

Larisa Murko, 9. 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 (Alojz Peserl, dr. Elizabeta Muršak, msgr. dr. Franc 
Kramberger, mariborski nadškof in Bogdan Šavli), 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

Dejan PUHNER s.p.

Pot v Dobravo 22, 2235 SV. TROJICA
GSM: 031 365 560

PE TA LEZE
Kraigherjeva ul. 4
2230 Lenart

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

SPECIALIZIRANA TRGOVINA Z VIJAKI

Kraigherjeva 26, 2230 Lenart
tel.: 02 720 04 05

GSM: 051 438 924
e-mail: prodaja@trgovina-frama.si

vijaki, ležaji, tesnila, verige, jermeni, orodje
Iskra ERO, Makita, Bosch, Metabo ...

SERVOSTAN d.o.o.

TrgovinaFraMa
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Kraigherjeva 26, 2230 Lenart
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