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DANA BESEDA OBVEZUJE

AKTUALNO
Spet se je začelo novo šolsko leto
Spoštovani bralci šolskega glasila Šolarček. Pred
nami je spet eno izmed pomembnih šolskih let, zdi
se mi, da so vsa pomembna, saj eno za drugim prinašajo razne spremembe in novosti. Če smo v lanskem
šolskem letu praznovali 250-letnico organiziranega
šolstva, nas v tem šolskem letu, upam in si hkrati želim, čaka začetek izgradnje novega vrtca in prizidka
pri OŠ Voličina. Tudi v tem šolskem letu bomo praznovali, saj preprosto ne gre drugače. Vrtec v Selcah
je bil prvi vrtec v RS, ki je bil namenjen kmečkim oz.
podeželskim otrokom. V zvezi s tem bomo praznovali
40-letnico vrtca Selce. Šolsko glasilo Šolarček izdajamo neprenehoma že 10 leto zapored. Novembra bo
izšla 100. številka. Oba pomembna mejnika, obletnico
vrtca in 100. številko Šolarčka, želimo obeležiti z izdajo manjšega zbornika.
Kar se tiče dela v šoli, bo zagotovo novost v tem
šolskem letu ta, da bodo učenci obeh 6. razredov lahko prvič pisali NPZ. V 6. razredu je preverjanje NPZ
prostovoljno, vendar na šoli upamo, da se boste starši
skupaj z otroki odločili, da se preverjanje iz MAT, SLJ
in TJA opravi, saj bodo rezultati pomembna informacija za vas, vašega otroka in tudi za učitelje, ki izvajajo
pouk.
Ob začetku šolskega leta imamo v šoli 231 učencev
v 12 oddelkih. 1. razred je septembra začelo obiskovati
31 otrok, zato smo lahko oblikovali 2 oddelka. V obeh
enotah vrtca pri OŠ Voličina sta oblikovani skupini
drugega starostnega obdobja. Skupaj je v vrtec vpisanih 47 otrok, le eno mesto je prosto v vrtcu Selce.
Prijetni občutki me navdajajo ob odzivu sponzorjev in staršev donatorjev pri sodelovanju v šolskem
skladu. Oboji ste se zelo dobro odzvali našemu povabilu. Hvala.
Na šoli se bomo trudili delati v dobro in korist
naših otrok in učencev. Da bomo pa pri tem delu na
učnem in vzgojnem področju čim bolj uspešni, pa
si želimo korektnega in dobrega sodelovanja z vami,
spoštovani starši. Le s skupnim prizadevanjem bomo
pri realizaciji teh ciljev dovolj uspešni.
Otrokom, učencem, učiteljem in drugim sodelavcem, vam starši, ter drugim poslovnim partnerjem
in prijateljem OŠ Voličina želim, da bi šolsko leto
2008/09 potekalo umirjeno, da bi bilo uspešno in da
bi ob učenju ali delu bili zadovoljni s svojimi dosežki.
Ravnatelj

30. september 2008
Vprašanja so bila stavljena iz štirih sklopov, in sicer
Premetenkova bralna značka, Orfejev kotiček, Kurja pamet in vprašanje o kraju. V prvem sklopu smo
znale odgovoriti na vsa vprašanja. V drugem sklopu
smo vprašanja izbirali po črkah iz besede ORFEJ. Ena
izmed njih je skrivala džokerja.
Rebeka je predlagala črko R, saj je to začetnica njenega imena. Vse smo se strinjale. Imele smo srečo in
uganile džokerja. Zato so zavrteli našo glasbeno željo.
Naslednji sklop je bil kurja pamet. Tu sta se skrivala
SMEJČEK in SREČKO.
Posvetovale smo se in se odločile za številko dve.
Odkrile smo smejčka in srečka. Rebeka je izbrala
smejčka in dobile smo točko. Na vrsti so bila vprašanja o kraju, na njih ni znal odgovoriti nihče. Na koncu
je bil rezultat 14:11 in zmaga je bila naša.
Karin Petko in Rebeka Šnofl, 6. a

Dani Hegedič, 6. b

Kviz Premetenko
V soboto, 20. 9. 2008, smo se Rebeka, Karin in Nataša odpravile v studio radia Slovenske Gorice. Tam
smo tekmovale v kvizu Premetenko. Naš nasprotnik
je bila ekipa Jurovskega Dola. Kviz je vodila in povezovala Larisa Senekovič.
Prebrati smo morale knjigo Ivana Sivca Vlomilci
delajo poleti.

Špela Peserl, 6. a
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Tropski deževni gozd

Puščava je površinska oblika ali pokrajina, ki prejme zelo malo padavin. Kot posledica je puščava izjemno suho področje z redkimi oblikami življenja. Puščava prekriva približno tretjino kopnega na Zemlji.
Puščava je območje ekstremov: ekstremnih temperatur in ekstremnih pogojev vlažnosti, nenadnih poplav
in hladnih noči.
Puščave so navadno izredno suhe. Najbolj vlažna
območja, ki po definiciji še sodijo med (semiaridne)
puščave, dobijo 500 milimetrov padavin na leto. V
suhih (aridnih) puščavah v letu dni pade največ 250
milimetrov dežja. V zemeljskih okoljih so padavine
navadno bolj ali manj razporejene skozi celo leto. V
nasprotju s tem se v puščavah pojavljajo obdobja deževij nekajkrat na leto, z velikimi časovnimi intervali.
Ko do teh pride, je naliv močan, po njem pa puščava
vzcveti.
Za živa bitja so življenjsko pomembne prilagoditve, ki so jih razvila v teh pogojih. Rastline se v suhih
razmerah puščave zanašajo predvsem na dve glavni
prilagoditvi: zmožnost zbiranja in skladiščenja vode
ter lastnosti, ki zmanjšujejo porabo vode.
Domen Horvat, 8. b

Deževni gozd je naziv za področje z vročo in vlažno klimo, kamor še ni posegel človek. Za tropski deževni gozd je značilno, da je zimzelen in je zelo bogat z
biološkimi vrstami. Zemljepisna lega tropskih deževnih gozdov je blizu ekvatorja, kjer ni izrazitih letnih
časov. Običajni deževni gozdovi so v Severni Ameriki,
v Čilu, na Tasmaniji in v Novi Zelandiji.
Ogroženost deževnih gozdov
Izginila je že več kot polovica deževnih gozdov.
Značilni primer je Brazilija. Deževni gozd so pljuča
planeta. S krčenjem pospešujemo toplogredni učinek.
Leta 2004 so v Braziliji uničili več kot 26.000 km2 deževnega gozda. Z golosekom zaradi hitrega dobička so
ogrožene številne živalske in rastlinske vrste. Deževni
gozd tudi požigajo, da bi pridobili površine za kmetovanje. Te površine so po nekaj setvah osiromašene.
Ina Pivljakovič, 8. b

http://www.agencija-oskar.si/50-casopis/11-cas11-maj06/01-slike-casopis11/obdelane/05-5.jpg
http://www.zurnal24.si/export/sites/z24/_data/galleries/2007/11/21/zstil_avstralija_fotke/6_dezevni_gozd.jpg_1718805835.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Morocco_Africa_Flickr_Rosino_December_2005_84514010_edited_by_Buchling.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Elephant_tree.jpg
http://www.outback-australia-travel-secrets.com/image-files/australian-desert-animals-2.jpg

Puščava
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Med počitnicami
Z družino smo bili na morju dva tedna. Z bratom
sva skakala v vodo. Nabrala sem veliko školjk. Nalepila sem jih na škatlo. Na počitnice sem šla tudi k botrici
Dragici. Skupaj sva kuhali. Bila sem tudi pri sestrični
Urški, kjer sem se kopala v bazenu. Uživala sem tudi
na toboganih v Termah Ptuj.
Maja Tkalec, 3. a

30. september 2008
Bila sem zelo vesela, saj so bili zelo igrivi. Z njimi sem
preživela kar veliko časa. Dobila sem tudi novo muco
Maco. Prve dneve je bila osamljena in žalostna. S časom se je privadila in zdaj, ko imamo samo še tri psičke, ker smo enega že prodali, se skupaj z Maco dobro
razumejo. Zelo radi se skupaj igrajo. Najzanimivejše
pa je, ko se skupaj igrajo in kotalijo. Na morju nisem
bila, ker imamo dva konja in ni nobenega soseda, ki
se ju ne bi bal. Moji počitniški dnevi so mi ostali v
lepem spominu.
Iris Čuček, 6. b

Kaj pričakujem od 5. razreda?

Saška Kurnik, 6. a

Počitnic je konec. Znova smo sedli v šolske klopi.
Sedaj nam na vratih učilnice piše 5. razred. V 5. razredu bo veliko nove snovi, ki se je bo potrebno naučiti. Če se bom pridno učil, bodo tudi dobre ocene. V
šoli bodo mogoče stvari, ki jih ne bom razumel, zato
upam, da bom lahko brez zadrege vprašal vse, kar me
bo zanimalo. Želim, da leto mine brez večjih problemov in da bom dosegel čim boljše rezultate.
Blaž Turk, 5. a

Med počitnicami sem bil na morju v Šibeniku in
v Biogradu. Naučil sem se plavati. Skakal sem v morje
in se potapljal. Obiskal sem tudi lunapark. Doma sem
kosil travo in skrbel za prepelice. Na Ptuju sva z babico kolesarila. Imel sem se lepo.
Žiga Žabčič, 3. a
Bili smo na morju. Letos smo bili na otoku Visu.
V morju sem plaval in se potapljal. V ponedeljek smo
šli v Titovo špiljo. Zadnji dan smo se peljali s katamaranom. Morje je bilo valovito. V splitskem pristanišču
smo vstopili v avtobus. Z njim smo se odpeljali proti
domu. V Lenartu smo izstopili. Tam nas je čakal boter
Andrej. Odpeljal nas je domov.
Mihael Dobaja, 3. a
Med počitnicami sem obirala in prodajala maline.
Bila sem na morju s starši, kjer smo se igrali in plavali.
S kolonijo pa sem bila v Punatu. Tam sem spoznala
nove prijatelje in prijateljice. Bilo je lepo. V avgustu
sem bila z babico in dedkom v toplicah, kjer smo se
igrali razne igre in se kopali. Tam je bil tudi sosed
Žan. Te počitnice mi bodo ostale v lepem spominu.
Nina Kocpek, 3 a
Moji počitniški dnevi niso bili nič posebnega.
Bila sem doma in se družila z mojimi živalmi. Doma
imamo psičko. Pred kratkim je skotila štiri mladiče.

Žan Simonič, 6. b

O očetu, ki ni znal pripovedovati
pravljic
Mojca Pokranculja je živela v bloku. Ne, v piskrčku. Saj res. Zunaj pada toča in Mojca Pokranculja je
šla na sprehod. Kje pa! Zunaj je bil mraz in padala je
slana. In na vrata je potrkal pes. Ne, ni res, potrkala
je lisica. Saj res. Potem so prišli še muca, miš, jež in
želva. Prišli so tudi jelen, medved, volk in zajec. Prav.
Potem jih je poslala spat. Ne, poslala jih je na delo. Saj
res. In lisico je začela boleti glava. Ne, ni res. Lisico
je začel boleti trebuh! Saj res. In začela je jesti juho.
Očka, ti res ne znaš pripovedovati pravljic. Juho pa mi
lahko skuhaš.
Aljaž Roškar, 4. r.
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Blaž Turk, 5. r.

Nadja Fras, 3. r.

Leta minevajo

»Soba nočne more«

30 let,
30 desetletij,
30 lepih trenutkov,
želim jih spet doživeti,
hočem jih čutiti,
hočem sončne zahode na plaži,
hočem spet lepe dni in noči,
zakaj je vse tako hitro minilo,
a vse tako hitro mine,
hočem spet te trenutke.

Ko bereš to zbirko knjig,
lahko izustiš le en strašen krik.
Ko se v branje poglobiš,
program popolnoma izgubiš.
Knjiga ti požene strah v kosti.
Strah te je, da srce ti ponori.
Larisa Trinkaus, 9. r.

Ko z branjem končaš,
da si prestrašen spoznaš.
Kaj pa te grozne stvari in druge strašne reči?
Brez skrbi. To se lahko le v zgodbici zgodi.
Saška Kurnik, 6. a

O mami, ki ni znala pripovedovati
pravljic

Špela Grajfoner, 6. a
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Nekoč je živelo sedem prašičkov. Ne, kozličkov!
Mama je odšla v mesto po hrano. Ne, v gozd! Pes je
prišel do vrat in potrkal. Kakšen pes, volk! V redu in
prašički so odgovorili. Kozlički vendar! Ti nisi naša
mama. Naša mama ima grob glas in črne tačke. Ne,
naša mama ima nežen glas in belo tačko! Volk je pojedel sol. Ne pojedel je moko! Prav, odšel je do vrat

LITERARNE STRANI
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in rekel: »Odprite, prinesla sem svežo zemljo!« Svežo travo, ne pa zemljo! Pokaži glavo. Ne, pokaži taco!
Mami, ti ne znaš pripovedovati pravljic, raje se grem
igrat.
Amadeja Brus, 4. r.

Valentina Tuš, 6. b

Alex Fras, 6. b

O dedku, ki ni znal pripovedovati
pravljic

Miha Bračko, 6. b

Nekoč so živeli trije debeli prašiči. Ne, suhi! Prašiči so pobegnili od doma, ker jih je lovil konj. Ne, volk!
Zgradili so si tri stolpnice. Ne, zgradili so si tri hiške.
Prva je bila iz blaga, druga iz stekla, tretja je bila iz
listja. Ne, prva je bila iz slame, druga je iz lesa, tretja
pa iz opeke. Prišel je slon in podrl tri hiše. Ne, kakšen
slon, volk vendar in podrl je dve hiši. Saj res, druga
dva mačka sta šla v hišico iz opeke. Ne, druga dva prašiča. In potem je bilo konec. Dedek, vse si zamešal,
raje grem spat.
Sara Vogrin in Tina Goznik, 4. r.

Ko bom velik, bom kuhar
Ko bom velik, želim postati kuhar. Šolo bom obiskoval v Mariboru. Po končani šoli bi želel delati v hotelu Mitra na Ptuju. Delal bom s slavnim kuharjem.
Kuhala bova italijanske in francoske jedi in slaščice.
Moja kuhinja bo velika in polna kuhinjskih pripomočkov. Hladilniki bodo polni sadja, sladoleda, zelenjave in mesa. Moje torte bodo najboljše. Imel bom
bel predpasnik in kuharsko kapo ter bom slaven.
Žiga Žabčič, 3. a
Tjaša Glavač, 6. b
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Ivan Sivec: Vlomilci delajo poleti

Ana Casalis: Mišek Tip nagaja

Ivan Sivec piše za mladino in odrasle. Ena izmed
njegovih knjig za mladino nosi naslov Vlomilci delajo
poleti. Knjiga je detektivka. Opisuje srečno in smešno
družino Erjavec, ki se odpravlja na morje v nudistični
kamp. Tam jih že prvi dan presenetijo vlomilci. Osumljenih je več oseb, ker jim kriminalist in policija ne
pomagajo razrešiti primera, se odločijo, da ga raziščejo na lastno pest. Na koncu se izkaže, da je bil vlomilec, nihče drug kot ...
Preberite knjigo, da ugotovite KDO.
Rebeka Šnofl in Karin Petko, 6. a

Pravljica Mišek Tip nagaja je prijetna knjiga za
najmlajše.
Včasih je Tip priden mišek, včasih pa nagaja. Knjiga je iz zbirke Mišek Tip, ki jo je napisala znana pisateljica Ana Casalis.
Zgodba se začne takole; nekega dne se Tip zbudi posebno nagajive volje. Z mamico se odpravita na
sprehod, Tip pa kar ne neha nagajati … Napoči čas,
da se vrneta domov, vendar Tip noče domov. Zbeži
stran in se skrije za grm. Mamica ga išče, vendar ga
ne najde in ga zapusti ter odhiti domov. Tipa je strah
in se joče. Žal mu je, kar je storil in pogreša mamico.
Iz obupa kriči in jo kliče. Čez nekaj časa se mamica in
očka le prikažeta in družina je spet srečna. Objamejo
se in Tip obljubi, da ne bo nikoli več tak. Vendar bo
res ...
Nataša Brunčič, 6. a

Novosti iz šolske knjižnice
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NAŠI NAJMLAJŠI
Jesen prinaša spremembe v veliko družin. Spremembe, ki so povezane z našimi otroki so tiste, ki
se nas najbolj dotaknejo. Ker je vstop otroka v vrtec
pomemben dogodek, smo se nanj v našem vrtcu še
posebej pripravili. In kako smo »zapluli« v novo šolsko leto?

30. september 2008
Tudi z drugimi sem prijatelj.
Praznovali smo že dva rojstna
dneva. Skoraj najmlajša in najstarejša sta upihnili svoje svečke. Ta dan
je za slavljenca nekaj posebnega.

Moj prvi dan v vrtcu
Prvi dan nam je popestril gusar Berto, s katerim bomo pluli skozi
šolsko leto. Popeljal nas
bo v pravljično deželo k
prijateljici miški in njenim povesticam.
Berto nas je navdušil. Razveselil sem se
novih prijateljstev, iger
v kotičkih, igrač.
Kljub vsemu pa je tu
in tam pritekla kakšna
solzica. Vesel sem, da sedaj solzic skorajda ni več.
Po zajtrku nas je vzgojiteljica povabila v krog, kjer
sem si izbral svoj balonček. Tukaj vsak dan čakam na
presenečenje gusarja Berta.Všeč mi je, kako se pozdravimo in vedno poklepetamo.
Tistega prvega dne nam je Berto pripravil nagajivo
deklamacijo, ob kateri smo lahko poskočili in se spet
spustili …
DESET PRSTKOV IMAM. NAJ VAM
POKAŽEM, KAJ Z NJIMI ZNAM?

In kaj že znamo?

Vse se vrti okoli njega. Slavljencu rišemo risbe, pojemo pesmi in mu voščimo za njegov dan. Slavljenec
dobi krono in sedi, le ko praznuje, na prav posebnem
stolu.

V deželi pravljic
Gusar Berto je pravi pomorščak. Pravljice trese,
kar iz rokava. Danes nas je povabil, da skupaj preoblikujemo igralnico za poslušanje pravljice. Preoblikovanje je potekalo tako, da smo zatemnili prostor,
pripravili udobne blazine in prižgali svečko. Pravljica
o ježku in hruški mi je bila všeč.
Pripravili smo si kotiček z ročnimi lutkami in s

Komaj čakam dan, ko sem na vrsti za predpasnik.
Takrat se lahko z vzgojiteljico odpravim v kuhinjo po
kosilo ali zajtrk, pokramljam s kuharico in srečam kakšnega znanega šolarja. Prijatelji v vrtcu pa nestrpno
čakajo, kdaj jim bom voščil »dober tek«.

Veliko se igramo, saj se naše vzgojiteljice zavedajo,
kako pomembna je igra te prve dni. Tako sem pri igri
v kotičku spoznal dobro prijateljico. Vsako jutro komaj čakam, da pride v vrtec. Če je le čas, sva skupaj.

kostumi. Kostume smo si ogledovali in si jih pomerjali. Najljubša žival iz pravljice mi je bil jež. Za sceno
pa smo uporabili blazine iz mehkega kotička. In bili
smo nared za lutkovno predstavo.
Gledalci so nas nagradili z aplavzom. Ob vsem
tem pa smo se zabavali in nasmejali.
Zelo radi se vračamo v kotiček z lutkami. Pomerimo kakšen drug kostum in pravljico odigramo po
svoje. Jež, kot najbolj simpatičen lik iz pravljice, pa je
ostal.
Vaš zvesti »SONČEK« iz vrtca v Voličini
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Križanka
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Nejc Krajnc, 7. b
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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

PODJETJE ZA INŽENIRING d.d., 1000 Ljubljana, Parmova 53

Avtoprevozništvo
Jožef Taužič
Sp. Voličina 52
2232 Voličina
tel.: 02/ 720-82-41
GSM: 041/ 448-965

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

Dejan PUHNER s.p.
Radehova 42, 2230 LENART
Tel.: 02/ 720 70 24, GSM: 041/ 712-158

IZDELOVANJE BETONSKIH
IZDELKOV IN PREVOZI
VINKO RIBIČ s.p.
Prežihova 3
2230 Lenart
GSM: 041/ 215-409

BODITE�BREZ�SKRBI,
ZA�ŠOLSKE�POTREBŠÈINE
ŠPORTNI PARK “LARISA KLUB“
Ribogojništvo, Ribolov, Pikniki
Sabina & Janko Trinkaus
Nadbišec 26, Tel.: 02 720 80 62

POSKRBIMO�MI�!
www.kopija-nova.si

www.vino-suman.eu

• Prodaja vrhunskih vin, degustacije
• Poslovna darila za vse priložnosti
• Sprejem skupin (tudi do 80 ljudi) za poslovna,
protokolarna ali srečanja za prijatelje

tel.: 041/ 645-420, 02/ 720-84-60

KRAIGHERJEVA ULICA 19B, SI - 2230 LENART
tel.: +386 2 6556 500, fax: +386 2 6556 502
info@notera.si, www.notera.si

PRODAJA IN SERVIS RAČUNALNIŠKE OPREME
ZAKLJUČNA DELA V GRADBENIŠTVU
PROIZVODNJA, MONTAŽA, SERVIS

LERO d.o.o, Radehova 7, 2230 Lenart
tel./fax: 02 729 20 17, GSM: 040 466 006

ROLETARSTVO SENČILA VSEH VRST KOMARNIKI

Pizzerija
Mlinska c. 7
2250 Ptuj
tel.: 02/ 782 12 21
Kavarna - pub
Dolge Njive 14
2232 Voličina

Spoštovani prijatelji OŠ Voličina. Pred nami je šolsko leto 2008/09, v katerem bomo kot že vrsto let izdali 10 številk šolskega glasila Šolarček. Menim, da sem izbral pravo besedo, ko sem Vas
poimenoval prijatelji, saj so vaša sredstva, tako sponzorjev, kot staršev donatorjev, pripomogla,
da lahko dejavnosti in pouk na OŠ Voličina potekajo s pomočjo sodobne učne tehnologije ob
vpeljevanju novejših učnih oblik, na pestrejši in zanimivejši način. V tem šolskem letu bo Šolarček praznoval 10. rojstni dan, saj bomo novembra 2008 izdali že 100. številko. V imenu otrok,
učencev in sodelavcev, se Vam za sodelovanje v šolskem skladu najlepše zahvaljujem. Ravnatelj
»Voličina – moj svet« je zbornik, ki ga je OŠ Voličina izdala ob 250-letnici organiziranega
šolstva. V zborniku je predstavljena zgodovinska in razvojna tematika krajevne skupnosti Voličina, predstavljena so vsa krajevna društva, opisana je zgodovina OŠ Voličina zadnjih nekaj let.
Zbornik je primeren kot darilo. Cena zbornika je 16,00 € in ga lahko še vedno kupite v šoli.
Ob praznovanju 250-letnice organiziranega šolstva v Voličini, je šola, skupaj z društvi v
našem kraju, organizirala petnajst različnih prireditev. Vsem društvom in posameznikom, ki ste
kakorkoli pripomogli k praznovanju obletnice in nastanku zbornika, se najlepše zahvaljujem.
Cilj vseh prireditev, ki smo jih skupaj organizirali, je zraven druženja generacij, izdaje zbornika in predstavitve dela šole, bil predvsem ta, da javnost ponovno opozorimo na pomanjkanje
prostora, tako na predšolskem, kot na šolskem področju. Na zaključni prireditvi 7. 12. 2007 je
minister za šolstvo in šport, dr. Milan Zver, vsem zbranim sporočil, da se bo izgradnja novega
vrtca in prizidka pri OŠ Voličina začela v letu 2008.
Občini Lenart, županu mag. Janezu Krambergerju, občinskim svetnikom in svetnicam,
se iskreno zahvaljujem, da ste upoštevali željo in potrebo šole in krajanov ter v proračun za leto
2008 vključili začetek izvajanja investicije pri OŠ Voličina. Investicija je skupaj z opremo vredna
okrog 2 milijona € in bo dokončana leta 2010. Na šoli se zavedamo, da gre za veliko investicijo,
zato se vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da se je izgradnja pričela, najlepše zahvaljujem.
Ravnatelj Anton Goznik

Pri ustvarjanju glasila smo sodelovali: Domen Horvat, Nejc Krajnc, Blaž Mesarec, Klemen Ahmetovič, Špela Ekselenski, Ina Pivljakovič, Katja
Pulko, Klavdija Vogrin, Barbara Bašl, Marilena E. Agapito, Timotej Kurnik, Matija Damiš, Aljaž Benko, Karin Petko, Rebeka Šnofl, Saška Kurnik,
Nataša Brunčič, Špela Peserl, odgovorni urednik: Domen Horvat, mentorica in lektorica: Ksenija Trinko, prepisovanje literarnih strani: Silva
Dokl, računalniška postavitev: Dani Sajtl. Šolarček izhaja zadnji šolski dan v mesecu. Brezplačno ga prejme vsaka družina, katerih otroci obiskujejo
vrtec oziroma šolo, sodelavci in upokojeni delavci šole, vsi sponzorji, Občina Lenart in Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Maribor.

