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Ob izidu 150. številke Šolarčka

Spoštovani bralci, pred vami je jubilejna številka 
šolskega glasila. Zelo smo ponosni, da Šolarček nepre-
nehoma izhaja že polnih 15 let. V jubilejno številko 
spada vrhunski dosežek, zato vsem bralcem Šolarčka 
podrobneje predstavljamo učenca 9. razreda, Alena 
Preložnika, ki je na svetovnem prvenstvu v taekwon-
do-ju osvojil odlično 3. mesto. Alen, v imenu vseh 
učencev in zaposlenih ti iskreno čestitam za dosežen 
izreden uspeh. Zelo ponosni smo nate in obljubljamo, 
da bomo navijali in držali pesti zate tudi v prihodnje.

Ravnatelj

Intervju z Alenom Preložnikom, 
nosilcem bronaste medalje na 
svetovnem prvenstvu v
taekwon-do-ju

Alen, kateri razred obiskuješ? Obiskujem 9. a ra-
zred, moja razredničarka je Zdenka Ekselenski. 

Kateri poklic te veseli, kam se boš vpisal po osnov-
ni šoli? Še nedolgo nazaj sem razmišljal o prometni 
šoli, smer tehnik varovanja, sedaj pa sem se dokončno 
odločil, da nadaljujem šolanje na III. gimnaziji, smer 

predšolska vzgoja. Za študij naprej pa še ne vem.
S katerimi športi se ukvarjaš? S taekwon-do-jem 

se ukvarjam že 8 let in s kickboxom 3 leta.
Opiši, kakšen šport je taekwon-do in kakšen je 

kickbox? Taekwon-do je podoben karateju, vendar se 
80 % dela z nogami in le 20 % z rokami. Po večini se 
s tem športom ukvarjajo predvsem mladi v osnovnih 
šolah, seveda pa se lahko z njim ukvarja vsak. Ta-
ekwon-do je borilna veščina, ki je bila ustanovljena 
leta 1955 v Južni Koreji. Šport se je takrat imenoval 
Tae Soo Do, kasneje so ga preimenovali v taekwon-
do. Na ozemlju današnje Koreje so že pred 2000 leti 
trenirali borilno veščino, podobno taekwon-do-ju, 
imenovano Soo Doo. V začetku 20. stoletja so Japonci 
začeli zatirati vse elemente korejske kulture, vendar 
so mojstri gojili taekwon-do skrivaj. Taekwon-do je 
ustanovil general Choi Hong Hi mojster deseti dan 
(1918–2002). Deli se na dve različici, ITF in WTF. 
WTF oblika taekwon-do-ja se od ITF oblike razlikuje 
predvsem v tem, da je WTF veliko bolj usmerjen na 
delo nog, kar je pripeljalo do razvoja zelo atraktivnih 
in močnih nožnih udarcev. Udarci v WTF taekwon-
do-ju so silovitejši, zaradi česar se je uvedla obvezna 
uporaba ščitnikov. V borbi se uporabljajo ščitniki za 
podlahti, ščitniki za goleni, ščitnik za telo, ščitnik za 
zobe, ščitnik za genitalije, zaščitni copati za zaščito 
narta, rokavice, čelada.

Taekwon-do je v osnovnem pomenu samoobram-
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bi namenjen neoborožen boj. Taekwon-do v dobese-
dnem prevodu pomeni: tae – nožna tehnika, kwon 
– ročna tehnika in do – umetnost ali način življenja. 
Taekwon-do pozna naslednje barve pasov: beli ozna-
čuje nosilčevo nedolžnost, saj začetnik nima predho-
dnega znanja taekwon-doja, rumeni ponazarja ze-
mljo, iz katere rastejo korenine, zeleni ponazarja rast 
rastlin, modri ponazarja nebo, proti kateremu rastejo 
rastline, rdeči pomeni nevarnost, učence opozarja na 
trening z nadzorom in črni pomeni nasprotje belega, 
oznanja nosilčevo temačnost in strah. 

Kickbox (kikboks) velja za šport, kjer se upora-
bljajo različne tehnike udarcev in gibanj, podobno 
kot pri standardnem boksu. Kikboks ne dovoljuje več 
nadaljevanja borbe, ko eden od nasprotnikov obleži 
na tleh. Prakticira se lahko v milejši obliki, t.i. fitnes 
ali v bolj grobi obliki kickboksa na dotik. Pri full con-
tact kikboksu so borci oblečeni v posebne hlače za 
kikboks, nosijo boksarske rokavice, unikatno obutev 
za tovrstne športe in ščitnik za zobe. Vsi borci, ki še 
niso dopolnili 18 let, pa morajo nositi zaščitno čelado. 
Kikboks velikokrat mešamo s tajskim boksom (muay 
thai). Športa sta si podobna, ampak pri tajskem boksu 
so dovoljeni udarci pod pasom in tudi zelo nevarni 
udarci s komolci in koleni. Zgodovina kikboksa ni 
znana, saj je nastal iz različnih stilov bojevanja. Pio-
nirji so bili zagotovo Azijci.

Kdo te je navdušil za taekwon-do in kickbox? Ko 
sem bil star 6 ali 7 let, sem zelo rad gledal akcijske 
filme. Nekega dne je bil v šoli na oglasni deski pla-
kat, ki je vabil v šolo taekwon-do-ja v Lenartu. Bil sem 
navdušen. O tem sem doma takoj povedal mami in 
očetu, ki sta me peljala na vpis v Lenart. Moj oče je bil 
prav tako navdušen nad tem športom, saj je z menoj 
gledal akcijske filme. Seveda me oba z mamo spod-
bujata, navijata za mene in se zelo veselita ob vsakem 
mojem uspehu.

Tvoj največji uspeh v taekwon-do-ju in v kick-
boxu? Osvojil sem 3. mesto v taekwon-do-ju na sve-
tovnem prvenstvu ITF v kategoriji do 50 kg, ki je 
potekalo letos od 23. do 27. oktobra v Benidormu v 
Španiji in 2. mesto v kickboxu na svetovnem pokalu 
letos v Riminiju v Italiji.

Kako je bilo letos na tekmovanju v Španiji? Na-

porno? Si imel kaj prostega časa? Prva dva dni smo 
imeli prosto. Ogledali smo si mesto, plavali v morju, ki 
je bilo prijetno toplo in opravili smo še rahli trening. 
Po dveh dnevih so me čakale borbe. Šlo je zares. Imel 
sem 4 borbe, s Kanadčanom, Špancem, Argentincem 
in Ircem. V borbi z Ircem so vsi navijali za mene, torej 
za Slovenijo. V Španiji mi je bilo najbolj všeč morje, 
punce in dobro vzdušje ter hrana. Hrane smo imeli 
neomejeno in smo se kar basali z njo, haha.

Bi živel v Španiji? Ne. Mogoče bi živel na Irskem. 
Všeč mi je zelenje, narava in seveda ljudje. Spoznal 
sem kar nekaj tekmovalcev od tam in vsi so prijetni.

Se spomniš svojega prvega poleta z letalom? Pri 
13 letih sem prvič potoval s trenerjem in ostalimi tek-
movalci iz kluba z letalom v Anglijo. Nobenega ni bilo 
strah. Ko smo šli s kombijem na Nizozemsko, je šel z 
menoj na tekmovanje tudi oče.

Si bil kdaj huje poškodovan pri športu? Enkrat 
sem si poškodoval prst na nogi in pretegnil zadnje 
nožne mišice. Hujšega ni bilo.

Kolikokrat so treningi, kako potekajo in kako dol-
go? Treninge imam vsak dan od ponedeljka do petka, 
trajajo 2 šolski uri. Začnemo z ogrevanjem, torej s te-
kom, nato se raztegujemo, za tem sledijo različne vaje 
oziroma borbe eden na enega.

Ali kot športnik potrebuješ posebno hrano, ali pa-
ziš, kako se prehranjuješ? V bistvu vse jem in se nobe-
ni hrani ne izogibam. Pazim sicer, kaj in koliko pojem 
predvsem pred tekmami in da se preveč ne zredim. 
Pred vsako tekmo nas seveda stehtajo.

Katera je tvoja najljubša hrana v šoli in katera 
doma? V šoli mi je za malico najbolj všeč ribji namaz, 
doma pa testenine bolognese.

Katere hrane nikakor nočeš pojesti v šoli in doma? 
Nimam rad enolončnic, zato jih v šoli ne jem, doma 
pa ne jem špinače.

Si edinec. Si kdaj želiš, da bi imel brata ali sestro? 
Želim si mlajšega brata. Včasih mi je samemu dolgčas. 
Učil bi ga tudi borilnih veščin.

Imaš domačega ljubljenčka? Si ga želiš? Imel sem 
nemško ovčarko Dono, ki je zaradi starosti poginila. 
Bil sem navezan nanjo in jo imel zelo rad. Ko je pogi-
nila, mi je bilo zelo hudo in zaradi tega nočem imeti 
več nobene živali.
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Opiši, kako poteka tvoj običajen dan. Kaj najraje 
počneš v prostem času? Zjutraj se v šolo pripeljem s 
šolskim avtobusom in nato z njim domov. Doma naj-
prej pojem kosilo, naredim domačo nalogo, prepišem 
snov in se učim. Nato grem na trening. En teden me 
vozi na trening mama, drug teden pa prijatelj. Po tre-
ningu se stuširam in se vrnem domov ob 19.30. Malo 
gledam še TV, nato pa grem v posteljo.

Kdo je tvoj vzornik? Imam več vzornikov, in si-
cer Tomaža Barado, Aleša Zemljiča, Grego Rudolfa, 
Nejca Gazvodo, Uršo Terdin in Svena Šinceka, vsi so 
športniki, ki se ukvarjajo s taekwon-do-jem.

Katere cilje bi želel uresničiti kot športnik? Naslov 
evropskega in svetovnega prvaka v taekwon-do-ju in 
kickboxu.

Kakšno glasbo najraje poslušaš? Rap, moja naj-
ljubša pesem je Remember the name.

Imaš punco? Imam in ni skrivnost, haha. Trenira 
kickbox pri drugem klubu. Je prijazna, rada se smeji, 
rada pomaga drugim, ima dolge rjave lase, rjave oči, je 
manjša od mene in tudi zelo uspešna športnica. Vidi-
va se malo, čeprav bi si želel preživeti z njo več časa.

Tvoj najljubši predmet v šoli in zakaj? Zgodovina. 
Zgodovino sestavljajo zanimivi ljudje in njihovi do-
sežki in veliki voditelji. Zelo me je pritegnil Martin 
Luther King, ker se je boril za pravice črncev.

Tvoja najljubša učiteljica ali učitelj? Učitelj Brane 
Lazič. Je zabaven, rad pove kakšno šalo in uro naredi 
zelo zanimivo. 

Tvoj najboljši sošolec ali sošolka? Aleš Vrabl, ker 
se rada skupaj smejiva, zafrkavava ali kakšno ušpičiva, 
ampak nič resnega.

Si se kdaj tepel v šoli oz. ti je ostal v spominu ka-
kšen prijeten dogodek? Ne bi vedel, haha. V spominu 
mi bodo najbolj ostali končni izleti, ker so bili zani-
mivi in poučni.

Bi nam ob koncu intervjuja želel še kaj povedati? 
Nikoli se ne predaj, bori se do konca in ne odreči se 
svojim sanjam.

Alen, enako želimo tudi tebi, še mnogo uspehov in 
uresničitev sanj.

Z Alenom se je pogovarjala in
zapisala poslovna sekretarka, Silva Dokl.

Simbioza

V tednu od 21. do 25. oktobra je na OŠ Voličina 
potekal projekt Simbioza, pri katerem smo učenci po-
magali starejšim osvojiti osnovno znanje o računalni-
kih, elektronski pošti, internetu in še veliko več.

Vsak dan ob deveti uri smo se nekateri učenci 8. a, 
8. b in 9. a razreda zbrali v računalniški učilnici, kjer 
smo se pridružili starejšim udeležencem. Obravnavali 
smo različne teme. Prva je bila »Računalnik, moj pri-
jatelj.«, druga »Klik v svet«, tretja »Brez elektronske 
pošte ne gre«, četrta »Povežimo se« ter zadnja »Svet 

mobilne telefonije«. Vsa predavanja in delavnice je 
vodil učitelj Dani Sajtl, učenci pa smo udeležencem 
pomagali pri premagovanju ovir in usvajanju novega 
znanja. Prepričani smo, da so se naučili veliko novih 
stvari, bili so tudi veseli, da ta projekt poteka na naši 
šoli. Tako smo preživeli lep teden.

Nina Kmetič, Sara Toplak, 8. a

15 let Šolarčka

Številka Šolarčka, ki jo pravkar prebirate je že 150. 
po vrsti, saj se Šolarček izdaja že 15 let. Že 15 let lah-
ko starši in učenci prebiramo razne inovativne izdelke 
učencev OŠ Voličina. Učenci ga z veseljem prebiramo, 
ker je to vendarle »naš« časopis in je nastal zaradi na-
ših ustvarjalnih misli. Radi si preberemo izdelke mlaj-
ših učencev, saj so njihove misli še otroške, a vendarle 
so to misli učenca. Ob tem se spomnimo, kako je bilo, 
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ko smo bili mi mlajši.
Po Šolarčku pa posegajo tudi naši starši, ki radi 

vidijo izdelek svojega otroka v šolskem časopisu. Pre-
berejo si tudi izdelke drugih učencev, saj jih zanima, 
kaj učenci počnemo v šoli in s tem vidijo tudi, kako 
sposobni smo učenci.

Kdaj pa kdaj ga v roke vzamejo tudi naše babice in 
dedki, da so »na tekočem« s stvarmi, ki se dogajajo v 
šoli. Hkrati pa so veseli, ko vidijo, da so njihovi vnuki 
v Šolarčka narisali ali zapisali kaj zanimivega. 

Vsi smo bili presenečeni, ko so se lani po dolgem 
času v njem spet pojavili trači, nekatere je to zelo 
vznemirilo. 

Zanimivo je prelistati starejše Šolarčke, saj se ta-
krat nasmejimo ob stvareh, ki smo jih napisali, ko 
smo bili mlajši.

Tina Goznik in Zala Jug, 9. a

Obisk Pokrajinskega arhiva
Maribor

V torek, 29. oktobra, smo učenci zgodovinskega 
krožka obiskali Pokrajinski arhiv Maribor (PAM). 
Tam smo imeli voden ogled arhiva. Med arhivom in 
muzejem je razlika. Arhivi hranijo pisne vire, medtem 
ko muzeji hranijo predvsem materialne vire. Najprej 
so nam predstavili nekaj teh pisnih virov, ki so se na-
našali na našo šolo oz. na Voličino. Med temi je bil 
tudi tale načrt:

Gradbeni načrt za novo šolo v Voličini 1836.

Nato je sledil ogled samega arhiva. V njem shra-
njujejo vire v zelenih škatlah, a nekatere knjige so za 
te škatle prevelike. 

Sledilo je delo na mikročitalcu. Z njim lahko po-
datke, ki so shranjeni na posebnem traku, preberemo. 
Takšni trakovi so učinkovitejši od shranjevanja v ori-
ginalni obliki, saj se lahko na majhen trak stisne za več 
škatel podatkov.

Med seboj smo primerjali šolske dokumente 
(dnevnik, redovalnica–katalog, razrednica). Vsi ti do-
kumenti so dvojezični, se pravi v slovenščini in nem-

ščini, ki je bila takrat uradni jezik. V razrednici so bili 
navedeni razlogi za izostanke. Nekaj najbolj zanimi-
vih: slabo vreme, glavobol, praznik, delo doma, čevlji 

Arhiv

Katalog/Redovalnica 1896/97

Ocene

Pečatenje
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v popravilu. Iz razrednice je razviden poklic staršev 
in vera. Konec 19. stoletja (1896/97) niso ocenjevali 
samo znanja pač pa tudi vedenje in pridnost. 

Preizkusili smo se tudi v izdelavi listin in pečatov.
Na te listine smo pisali s kaligrafsko pisavo. Pisa-

nje nam je šlo dobro od rok, za kar so najverjetneje 
zaslužna posebna kaligrafska peresa. 

Domen Leš in Tina Goznik, 9. a

V GLASBENI ŠOLI

PRVOŠOLCI SMO OBISKALI GLASBENO ŠOLO 
V LENARTU. TAM NAS JE PRIČAKALA UČITE-
LJICA ZALA. ZAIGRALA NAM JE NA KLAVIR. 
POKAZALA NAM JE UČILNICE IN RAZLIČNE 
INŠTRUMENTE. VIDELI SMO KITARO, BOBNE, 
HARMONIKO, KLAVIR IN PIANINO. OGLEDALI 
SMO SI TUDI BALETNO DVORANO. NAJBOLJ 
VŠEČ SO NAM BILI BOBNI IN BRENKANJE NA 
KITARO. BILO JE LEPO.

ALJAŽ S., LUKA, AMADEJ, 1. A

OBISK POLICISTA

V ŠOLI NAS JE 
OBISKAL POLICIST. 
POGOVARJALI SMO 
SE O PROMETNI 
VARNOSTI. POKA-
ZAL NAM JE PO-
LICIJSKO PALICO, 
PIŠTOLO IN LISICE. 
SKUPAJ SMO OD-
ŠLI NA UČNI SPRE-
HOD. POHVALIL 
NAS JE, DA PRAVIL-
NO UPOŠTEVAMO 
VSA PROMETNA 
PRAVILA. NA KONCU SMO SI OGLEDALI ŠE PO-
LICIJSKI AVTO. BILO JE ZANIMIVO.

MATIC, ANGELIKA, NINA, 1. A

V MATIČNI KNJIŽNICI LENART

UČENCI 1. RAZREDA SMO ODŠLI V KNJI-
ŽNICO LENART. TAM NAS JE SPREJELA GOSPA 
ALEKSANDRA. RAZKAZALA NAM JE VSO KNJI-
ŽNICO. POSLUŠALI SMO TUDI PRAVLJICO Z NA-
SLOVOM TUDI KNJIGO BOLI GLAVA. KER SMO 
BILI PRIDNI, SMO DOBILI KNJIŽNE KAZALKE. 
IMELI SMO SE LEPO.

ENEJ, ALEX, VID, 1. A

AKTUALNO

Pečatenje

Kaligrafija
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Počitnice v Grčiji

V Grčijo smo se odpeljali z avtodomom. Peljali 
smo se skozi Hrvaško, Srbijo in Makedonijo. Ko smo 
prispeli, je bila že noč. Plaža je bila peščena, kar mi 
ni bilo všeč, saj me je vse srbelo. Spoznal sem veliko 
novih prijateljev, katerih sprva nisem razumel. Spo-
razumevali smo se z rokami. Veliko smo se igrali na 
košarkarskem igrišču in se vozili s kolesi. Veliko smo 
se tudi sprehajali. Grčija je zelo lepa, ampak bil sem 
zelo vesel, ko sem prišel domov. Pogrešal sem namreč 
svojo sobo in igrače. Kljub temu se že veselim nasle-
dnjih počitnic.

Tino Hamler, 2. a

Kralj in kraljica

Nekoč pred davnimi časi sta živela kralj Tadej in 
kraljica Anita. Rodil se jima je otročiček, ki sta mu 
dala ime Matevž. Živeli so v velikem gradu.

Ko je sin Matevž praznoval svoj sedmi rojstni dan, 
mu je mama povedala, da bo dobil sestrico .Vsi skupaj 
so bili zelo veseli. To veselje pa ni dolgo trajalo, saj je 
kraljica Anita zbolela. Kralj Tadej in sin Matevž sta se 
odločila, da jo bosta sama zdravila. Odšla sta na velik 
travnik po zdravilne cvetlice. Tam sta srečala prijazno 
starko, ki jima je povedala, katere cvetlice potrebuje-
ta.

Skupaj so nabrali dve polni košari zdravilnih cve-
tlic. Vesela sta odšla domov in začela pripravljat čaj. 
Zelo sta se trudila, da bi kraljica Anita čim prej ozdra-
vela. Čaj, ki sta ga naredila, je bil res čudežen. Kraljica 
Anita je ozdravela in na gradu je vladalo veselje .

Takrat, ko je kraljica Anita rodila še hčerko, ki so 
ji dali ime Valentina, je postala zelo srečna. Živeli so 
veselo in zadovoljno do konca svojih dni.

Vanesa Živko, 3. a

Zobna vila

Nekoč v davnih časih je živela družina, ki je ime-
la majhnega dečka. Ta deček si ni umival zob. Imel 
je črne zobe. Ko mu je zobek izpadel, mu zobna vila 
ni ničesar prinesla. Deček je vprašal mamo, zakaj mu 
zobna vila ni ničesar prinesla. Mama mu je odgovori-
la, da si mora redno umivati zobe in naslednjič mu bo 
zobna vila gotovo kaj prinesla.

Melisa Lipnik Spahić, 2. a

Miško razgrajač spet na cesti

Čuj ti, sinko, 
za kazen boš dobil kazensko krinko.
Ti na streho dam še rogle 
in na rep pritrdim krogle.

Na nos dam ti bradavico 
in v usta krvavico.
Gume ti odvijem 
in na cesto te pribijem.

Zdaj se več ne moreš premikati, 
saj dami moraš obleko zlikati.

Sedaj ti bom kazen napisal,
ti pa se boš za divjanje 
pod nosom obrisal.

Blaž Kurnik, 5. a

LITERARNE STRANI

Jan Kukovec, 5. b

Nina Kmetič, 8. a
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Skupina Vrabčki v svetu pravljic in 
domišljije

19 otrok skupine Vrabčki v vrtcu Enote Selce se je 
za nekaj časa preselilo v svet pravljic in domišljije. 

Dan v vrtcu nikoli ne mine brez pravljice. V vrtcu 
jim pravljice beremo vzgojiteljice, doma pa starši, saj 
si knjige odnesejo kar iz vrtca. Čeprav so otroci stari 
komaj od 3 do 5 let, že tudi sami radi pripovedujejo 
pravljice. 

Poglejte našo pravljičarko Ariano, kako z zanima-
njem otroci poslušajo njeno pripovedovanje.

Tudi izmislijo si radi kakšno pravljico. Pa si prebe-
rite eno izmed naših pravljic, ki so jo sestavili otroci, 
zapisala pa vzgojiteljica.

ŽOGA
ŽOGA JE LEŽALA NA TRAVNIKU. BILA JE 

SAMA IN NIKOGAR NI BILO. SONCE JE OPAZO-
VALO ŽOGO IN SE ŽELELO Z NJO IGRATI, VEN-
DAR NI MOGLO DO NJE. IZZA DREVESA JE ŽOGO 
OPAZOVALA TUDI LISICA. PRITEKLA JE, VZELA 
ŽOGO TER SE Z NJO IGRALA. KO SE JE UTRUDI-
LA, JE LEGLA IN ZASPALA. MEDTEM JE MIMO 
PRISKAKLJAL ZAJČEK. HOTEL JE VZETI ŽOGO, 
TAKRAT PA SE JE LISICA ZBUDILA. PRIČELA STA 
SE PREPIRATI, ČIGAVA JE ŽOGA. MIMO JE PRI-
ŠEL GOZDNI ŠKRAT IN JU VPRAŠAL, ZAKAJ SE 
PREPIRATA. POVEDALA STA MU, DA OBA HOČE-
TA ŽOGO. ŠKRAT JIMA JE DEJAL, DA SE LAHKO 

IGRATA SKUPAJ. ZAJEC IN LISICA SE NISTA STRI-
NJALA IN JE VSAK TRDIL, DA JE ŽOGA NJEGOVA. 
TAKRAT SE JE OGLASILO SONCE IN POVEDALO, 
DA JE PRVO VIDELO ŽOGO IN DA SI JO ZELO 
ŽELI. ŠKRAT JE VZEL ŽOGO, SPLEZAL DO SONCA 
IN MU DAL ŽOGO. ZAJČKU IN LISICI PA JE DE-
JAL: »KJER SE PREPIRATA DVA, TRETJI DOBIČEK 
IMA.«

Zgodbo je ilustrirala Neža Štruc.

Otroci s tudi ustvarjalni, ko v roke primejo lutko. 
Takrat lutke oživijo in že nastane nova zgodba.

Zelo radi pa se spremenijo v prave gledališke igral-
ce in zgodbico zaigrajo.

Nadaljevanje na zadnji strani.
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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

Trg osvoboditve 16
2230 Lenart

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

Industrijska ulica 28, 2230 Lenart

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

Tel.: 02 / 720 04 00
Fax: 02 / 720 04 01

   Bodite 
brez skrbi,
   za šolske 
potrebšèine

poskrbimo mi.
www.kopija-nova.si

   Bodite 
brez skrbi,
   za šolske 
potrebšèine

poskrbimo mi.

NAVIGARIS poslovne rešitve, svetovanje, storitve d.o.o. 
 

E: info@navigaris.com                  W: www.navigaris.com 
Pot v Dobravo 6
2235 Sv. Trojica

GSM: 031 722 618



Za otroke so pravljice zelo pomembne, to vemo 
vzgojiteljice in starši. Na to pa nas včasih spomni še 
misel Alberta Einsteina:

Če želite, da bi bili vaši otroci bistri
jim pripovedujte pravljice,
če želite, da bi bili še bolj bistri
jim pripovedujte še več pravljic.

Lep pravljični pozdrav
Otroci in vzgojiteljici

skupine Vrabčki iz vrtca Selce

... nadaljevanje iz 9. strani

Z ustvarjanjem otrok nastajajo prave pravljične vasi, v katerih 
je veliko zanimivih knjig.

Veliko navdušenje, z veliko pravljične domišljije, pa je na
rojstnodnevnih zabavah, ko nas obišče Pika Nogavička.

Pravljice in domišljija pa sta bila z otroki tudi v gozdu, ko so 
iskali gozdnega škrata. Kakšno veselje je nastalo, ko so ga našli.

Osnovna šola Voličina je drugačna. Izdajanje šolskega glasila Šolarček, ki ga izdajamo mesečno neprekinjeno že 15 let, je naša posebnost. V no-
vembru 2013 bomo izdali jubilejno 150. številko. Osnovna šola Voličina je tudi zaradi zbranih sredstev sponzorjev in staršev donatorjev lahko lepa 
in urejena, vendar to ni dovolj. V šoli in vrtcu smo najpomembnejši kakovostni, dobri vzgojitelji in učitelji. Zaposleni se bomo še naprej trudili, da 
bosta vrtec in šola v Voličini strokovno rastla ter da bosta dobra oz. kakovostna. To bomo dosegli z izboljševanjem pedagoškega procesa in dobrim 
ter korektnim sodelovanjem s starši in z okoljem. Prizadevali si bomo, da nam boste starši zaupali. V sodelovanju s podjetji in vami, starši, se bomo 
še naprej trudili z zbiranjem sredstev v šolskem skladu in izdajanjem Šolarčka. Ravnatelj mag. Anton Goznik. Pri ustvarjanju glasila sodelujemo: 
Nina Kocpek, Karolina Rojko, Sara Toplak, Nina Kmetič, Dominik Petko, Manuela Brunčič, Tina Goznik, Zala Jug in Sara Vogrin, mentorica in le-
ktorica: 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, Zavod Repub-
like Slovenije za šolstvo OE Maribor in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

LEŠNIK & ZEMLJIČ d.o.o.
Turistična agencija LEZE
Mariborska cesta 16
2235 Sv. Trojica

lesnik-zemljic@leze.si 
www.leze.si
tel.: 02 720 55 48
GSM: 030 300 138

tlakovanje, nizke gradnje, trgovina, d.o.o.

www.tlakovanje.com

GSM: 041 359 618

Spodnja Voličina 97k, 2232 Voličina


