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ZAPOSLENI 

Ravnatelj šole 
Sebastjan Kukovec, prof. 
 
Pomočnica ravnatelja 
Anita Kolar Šlogar, prof.  
 
Šolska svetovalna služba 
Mira Sinko 
Natalija  Barl                         
 
Učitelji 
 
Razredni pouk 
Mirjana Čanč 
Petra Oder Čevnik 
Ivanka Dervarič 
Vida Doler (vzgojiteljica) 
Zofka Glušič 
Katarina Keserin 
Tanja Jerončič 
Frančiška Klančnik 
Maša Kotnik 
Valentina Lemež Rebernik 
Dragica Oderlap 
Romana Pušnik 
Jožica Ramšak 
Klavdija Vidak 
Jerica Zupanc (vzgojiteljica) 
Katjuša Tisnikar Grčar 
 
Predmetni pouk 
Nevenka Razboršek - slovenščina 
Irena Voh - slovenščina 
Katja Pavič - slovenščina 
Petra Seitl - slovenščina 
Anita Kolar Šlogar - angleščina 
Anika Krefl - angleščina 
Jožica Apšner - geografija 
Vesna Vranješ Koprivnikar - zgodovina, 
državljanska in domovinska vzgoja ter etika 
Matej Krajnc - nemščina, tehnika in tehnologija 
Bernard Krajnc -  višji knjižničar in učitelj 
zgodovine in etike 
Marija Čerkez - glasbena umetnost 
Robert Klančnik - likovna umetnost 
Natalija Barl - angleščina 
Dragica Slatinšek - matematika, računalništvo 
Majda Zupančič - matematika 

Dejan Zupanc - fizika, računalništvo, tehnika in 
tehnologija 
Irena Rošer - kemija, biologija, naravoslovje 
Marita Ljubenko - gospodinjstvo, naravoslovje, 
biologija 
Samo Gorišek - športna vzgoja 
Davorin Vidali - športna vzgoja 
 
Mobilne specialne pedagoginje 
Anja Topler 
Petra Gostečnik 
Renata Žagar 
Marjetka Sonjak 
Varnesa Pasić 
 
Socialna pedagoginja 
Mojca Dvornik 
 
Logoped 
Aleksander Vališar 
 
Knjižničar 
Bernard Krajnc, višji knjižničar in učitelj 
zgodovine in etike 
 
Administrativno-tehnično osebje 
 
Tajništvo 
Duška Kolšek 
 
Računovodstvo 
Angela Ovčar 
 
Kuhinja 
 
Kuhinja malic 
Nuša Kusterbanj 
 
Kuhinja kosil 
Danica Mošnik, Klavdija Meh, Stanka Likeb, Irena 
Kokot 
 
Hišnik 
Jože Božiček  
 
Čistilke 
Terezija Kamenicki, Lidija Bolarič, Danica 
Mravljak, Martina Pečko 
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SEPTEMBER 

ŠOLSKO PODROČNO EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE, 23. 9. 2013 

Na stadionu v Velenju je potekalo šolsko področno ekipno atletsko tekmovanje, na katerem 

so se odlično izkazali tudi učenci naše šole, saj so osvojili 2. mesto. Za ekipo naše šole so 

nastopali Čumurdžić Josip, Dumbuya David, Gajšek Blaž, Garić Dino, Justin Urh, Klančnik 

Niko, Kovač Rok, Lisičnik Simon, Miklavžina Aljoša, Pašić Alen, Rednak Sašo, Smonkar Jure, 

Subašić Alen, Subašić Dino, Šalamon Timotej in Tubić Denis.  

Iskrene čestitke! 

CELODNEVNA DELOVNA AKCIJA, 28. 9. 2013 

Učitelji, starši, učenci, g. 

ravnatelj  prav vsi so 

poprijeli za orodje in v 

okviru prve delovne 

akcije v šolskem letu 

2013/2014 urejali atrij 

šole.  

Vsem, ki so pomagali, se 

iskreno zahvaljujemo! 

 

 

OKTOBER 

PRVI ŠPORTNI DAN, 3. 10. 2013 

Prvi športni dan za učence 6.9. razreda je bil pohod na Sleme. Cilj je bil torej za vse enak, 

start pa za 6. razrede Kavčnikova domačija, 7. razredi so pot pričeli pod Kavčnikovo 

domačijo, 8. razredi v Topolšici, 9. razredi pa v Zavodnjah. Po malici pred kočo na Slemenu so 

se vsi skupaj z avtobusi odpeljali nazaj v dolino in tako zaključili prvi športni dan, ki je potekal 

v prijetnem jesenskem vremenu.  
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NOVEMBER 

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI, 9. 11. 2013 

Na OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju je 9. 11. 2013 potekalo državno tekmovanje v 

znanju o sladkorni bolezni. Dve učenki naše šole, to sta Mojca Mramor in Pika Vrčkovnik, sta 

dosegli zlato priznanje. 

Iskrene čestitke! 

NARAVOSLOVNI DAN, 13. 11. 2013 

Učenci 8. razredov so v Hotelu Paka imeli naravoslovni dan na temo Varujmo in ohranimo 

Šaleško dolino.  

BOŽIČNO-NOVOLETNI BAZAR, 25. 11. 2013 

V avli šole je potekal božično-novoletni bazar, kjer so učenci razstavili svoje izdelke, ki so jih 

izdelali v okviru tehniških dni. Obiskovalci so v zameno za prostovoljne prispevke lahko 

izdelke odnesli domov.  

SREČANJE S STAROSTNIKI, 29. 11. 2013 

Prvošolčki so se v Domu za ostarele družili s starostniki in si ogledali lutkovno predstavo 

Pšenica, najlepši cvet.  

 

DECEMBER 

CANKARJEVO TEKMOVANJE, 4. 12. 2013 

Letošnje Cankarjevo tekmovanje je potekalo pod naslovom V naročju besed. S pisanjem spisa 

je svoje poznavanje izbrane literature ter ustvarjalnost dokazovalo 117 učencev naše šole.  

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU BIOLOGIJE, 6. 12. 2013 

TEKMOVANJA V ZNANJU ZGODOVINE, 10. 12. 2013 

V torek, 10. 12. 2013, je potekalo šolsko tekmovanje v znanju zgodovine. Tema letošnjega 

tekmovanja je bila Začetki in razvoj radia, televizije in filma na slovenskem. Bronasto 

priznanje so prejeli Asja Lešnik, Slavko Lesnik, Karin Lešnik, Lucija Misja, Brina Zamrnik in 

Niko Klančar.  

Čestitke vsem dobitnikom priznanj! 



Šolska kronika Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda  2013/2014

 

4 
 

GLASBENA PRAVLJICA »DEKLICA Z VŽIGALICAMI.COM«, 11. 12. 2013 

Učenke in učenci so pripravili 

zanimivo gledališko predstavo z 

naslovom Deklica z 

vžigalicami.com. To je sodobna 

deklica z vžigalicami, ki se odloči, 

da pride iz preteklosti v 

sedanjost, da vidi, kakšen je 

današnji svet in kaj vse se v njem 

dogaja. Pojavi se na prazničnem 

sejmu, kjer sreča deklico brez 

vžigalic in svoje sovrstnike. Med njimi se splete posebna vez. Svoje občutke in čustva izražajo 

skozi prijazno besedo, ples in pesem. Spoznajo, da svet postane mnogo lepši, če drugim 

damo to, kar imamo in podelimo, česar se veselimo. Učenke in učenci so se na predstavo 

začeli pripravljati že v prejšnjem šolskem letu. Njihov trud in izvirnost sta bila poplačana s 

stoječimi ovacijami in mnogimi prejetimi čestitkami in pohvalami. Predstavo je pohvalil tudi 

župan, g. Bojan Kontič, na kar so bili vsi ustvarjalci še posebno ponosni.  
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OBISK PRAVLJIČNE DEŽELE, 13. 12. 2013 

Prvošolčki so obiskali Pravljično deželo v Celju, kjer so se prepustili domišljiji in se družili z 

vilinskimi bitji.  

  

 

JANUAR 

ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU KEMIJE, 20. 1. 2014 

Na šolskem tekmovanju v znanju kemije za učence 8. in 9. razredov so bronasto Preglovo 

priznanje osvojili Sara Hribernik, Anja Ostrovršnik, Borut Pustatičnik in Luka Jevšenak.  

Iskrene čestitke! 

REGIJSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE, 23. 1. 2014 

V četrtek, 23. 1. 2014, je v Šempetru potekalo regijsko tekmovanje v znanju slovenščine. 

Udeležili so se ga trije učenci naše šole, in sicer: Asja Lešnik, Anja Ostrovršnik in Slavko 

Lesnik. Vsi trije so se odlično odrezali in prejeli srebrno Cankarjevo priznanje. Čestitamo! 
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FEBRUAR 

ČETRTFINALE V NOGOMETU ZA DEČKE, 12. 2. 2014 

Na OŠ Borisa Kidriča v Kidričevem se je odvijalo četrtfinale v nogometu. Tekmovanja so se 

udeležile OŠ Borisa Kidriča, OŠ Maribor, OŠ Žalec in OŠ Mihe Pintarja Toleda. Našo ekipo so 

sestavljali Denis Tubić, Alen Pašić, Tomaž Dornik, Dino Subašić, Urh Justin in Dejan Gujković. 

Fantje so vse svoje nasprotnike premagali, rezultati pa so bili sledeči: 

OŠ MPT : OŠ Žalec (4 : 1) 

OŠ MPT : OŠ Maribor (1 : 0) 

OŠ MPT : OŠ Kidričevo (4 : 1) 

 

Fantje so takšne rezultate dosegli z odlično igro. Zasedli so torej prvo mesto in se uvrstili v 

polfinale. Najboljši igralec je bil Denis Tubić, ki je dosegel kar 6 zadetkov.  

Fantom iskreno čestitamo! 

ČETRTFINALE V ROKOMETU ZA DEKLICE, 13. 2. 2014 

V Rdeči dvorani v Velenju je potekalo četrtfinalno prvenstvo osnovnih šol v rokometu za 

starejše deklice. Na prvenstvu so zelo dobro igrala tudi naša dekleta, saj so osvojila 2. mesto.  

Za ekipo naše šole so nastopale Matuša Atelšek, Špela Polovšak, Nina Marić, Sara Vratanar, 

Maida Alekić, Aleksandra Žekić, Tina Čater, Kaja Česko, Dunja Jovanović. Za dobro vzdušje so 

poskrbeli tudi navijači, ki so bučno spodbujali naše športnice.  

Vsem igralkam iskrene čestitke, navijačem pa zahvala za zelo dobro in športno spodbujanje! 

ŠOLA V NARAVI, 17. 2. 201421. 2. 2014 

Šestošolci so se za teden dni odpravili v zasneženo Kranjsko Goro, kjer so že takoj ob prihodu 

pričeli z načrtovanjem aktivnosti in se že kaj kmalu tudi spustili po snežnih strminah, zvečer 

pa so si na televiziji ogledali ekipno olimpijsko tekmovanje v smučarskih skokih. Drugi dan se 

je začel z jutranjo telovadbo, sledilo je smučanje, nato pa ogled olimpijske zmagovalne 

vožnje Tine Maze. Šestošolci so se nato preizkusili v teku na smučeh, devetošolci pa so uživali 

v gradnji bunkerjev, kamor so se lahko skrili med uprizoritvijo snežne vojne. Po večerji so se 

učenci zbrali v skupnem prostoru, kjer jim je učiteljica Klavdija povedala nekaj o 

znamenitostih Kranjske Gore. Pred spanjem so se še sprehodili po mestu in uživali ob zimskih 

lepotah Borovške vasi – tako se je namreč včasih imenovala Kranjska Gora. Tretji dan je bil 

zaradi dežja malce bolj turoben, zato so učenci športne in družabne aktivnosti izvajali v 

večnamenskem prostoru. Četrti dan je poteklo smučarsko tekmovanje. Učenci so se bali, da 

bo proga zelo zahtevna, toda njihov strah je bil odveč, saj so ob izteku priznali, da ni bilo 

pretežko. Zvečer so se zabavali na zaključnem večeru, kjer so učenci po skupinah, kot so 
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bivali v sobah, pripravili svoj program. 21. 2. 2014 so se učenci, polni prijetnih spominov, 

vrnili v Velenje.  

 

MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT, 18. 2. 2014 

V torek, 18. 2. 2014, je v sejni dvorani Mestne 

občine Velenje potekal  24. medobčinski otroški 

parlament na temo Razmere v družbi. Našo šolo so 

zastopali Rok Kovač, Sara Kovačevič, Nika Krajnc, 

Staš Zupanc, Jan Hojan, Karin Lešnik, Davor Hrovat 

in Brina Zamrnik. Udeleženci zasedanja so se po 

pozdravnem nagovoru sekretarke MZPM Velenje, 

gospe Kristine Kovač, in gospoda župana Bojana 

Kontiča, razdelili v štiri skupine in razpravljali o 

vrednotah, neenakostih in marginalnih skupinah, družini danes ter o možnostih mladih v 

prihodnosti. Skupne sklepe so na koncu predstavniki strnili še v krajših predstavitvah, ostali 

učenci in učenke pa so imeli možnost sodelovanja v aktivni razpravi. Na regijsko zasedanje 

parlamenta se je uspelo uvrstiti Niki Krajnc.  

Čestitamo!  

 

MAREC 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN, 10. 3. 2014 

Športni dan za učence 6.9. razreda. Učenci so lahko izbirali med tremi športnimi 

aktivnostmi: smučanju na Golteh, drsanju na drsališču v Velenju in pohodom v Cirkovce.  
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REGIJSKO TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE, 12. 3. 2014 

V sredo, 12. 3. 2014, je na OŠ Polzela potekalo regijsko geografsko tekmovanje, ki so se ga 

udeležili štirje učenci naše šole, in sicer: Slavko Lesnik, Karin Lešnik, Mojca Mramor in Jure 

Smonkar. Slavko Lesnik je med 64 tekmovalci dosegel odlično 3. mesto in se uvrstil na 

državno tekmovanje. Srebrno priznanje sta osvojili tudi Karin Lešnik in Mojca Mramor.  

Iskrene čestitke! 

ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE, 20. 3. 2014 

V četrtek, 20. 3. 2014, je potekalo šolsko matematično tekmovanje za bronasto Vegovo 

priznanje. Tekmovanja se je udeležilo preko 200 učencev naše šole. Vse tekmovalce lahko 

pohvalimo za dosežene rezultate. 76 učencev je osvojilo bronasto Vegovo priznanje, od tega 

se jih je 11 uspelo uvrstiti na tekmovanje za srebrno Vegovo priznanje, to so: 

7. razred: Tina Jurkošek, Jan Hojan, Sebastjan Kauzar, 

                  Mojca Lesnik ter Nina Kač 

8. razred: Tim Dolenc, Urban Vižintin in  Lucija Misja 

9. razred: Luka Jevšenak, Davor Hrovat in Karin Lešnik 

 

Iskrene čestitke! 

PODROČNO TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE, 21. 3. 2014 

Bronasto priznanje so osvojili: Urban Vižintin, Staš Zupanc, Brina Zamrnik, Niko Klančnik, 

Anja Ostovršnik, Aljoša Petauer, Luka Jevšenak in Karin Lešnik. 

Srebrno priznanje sta osvojila Urban Vižintin in Luka Jevšenak. 

Luka Jevšenak je na področnem tekmovanju dosegel 1. mesto, na državnem tekmovanju pa 

2. mesto in s tem zlato priznanje ter 2. nagrado. Čestitamo! 

KULTURNI DAN, 21. 3. 2014 

Učenci PŠ Plešivec so obeležili kulturni dan in ga poimenovali Praznik za mamico. Mamice in 

krajanke so bile obdarovane z recitacijami, dramatizacijo, plesom, petjem, zvokom harmonik, 

kitar in klarineta ter reliefnimi glinenimi rožicami. Po prireditvi je sledila razstava z naslovom 

Jedi, ki jih naše mame napravijo najbolje. Razstavljene dobrote so se raztopile v ustih 

obiskovalcev. 



Šolska kronika Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda  2013/2014

 

9 
 

  

 

SLOVESNA PRIREDITEV »URA ZA ZEMLJO«, 28. 3. 2014 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

V sklopu največjega okoljskega gibanja na svetu, tj. Ura za Zemljo,  si je tudi naša šola 

zadala  tri cilje, in sicer: uradna vključitev Slovenije v projekt,  izvedba uradne prireditve 

in preko urejanja šolskih atrijev učencem približati naravo. Vsi trije cilji so bili doseženi. 

Edinstvena  arhitekturna oblika šole omogoča ureditev učilnice v naravi, kjer se bodo lahko 

učenci o naravi učili kar iz  prve roke, torej od narave same.  Na  atriju smo  že  postavili  eko 

vrtiček, skrbeli smo za ptice, MO Velenje pa nam je podarila tudi eko igralo.  
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APRIL 

 
V sredo, 2. 4. 2014, je naša šola gostila jubilejno 50. področno tekmovanje za srebrno 

Vegovo priznanje iz znanja matematike. Naključje je hotelo, da je bil datum tekmovanja 

ravno na rojstni dan narodnega heroja Mihe Pintarja Toleda, po katerem se naša šola 

imenuje. Na šolo so tako prišle najbistrejše glave, najboljši osnovnošolski matematiki v 

Šaleški dolini, tisti, ki so na šolskem tekmovanju osvojili največ točk. 

Uvodni pozdrav je učencem in učiteljem mentorjem namenila pomočnica ravnatelja, gospa 

Anita Kolar Šlogar.  Sledil je krajši kulturni program naših učencev, nato pa so se 

tekmovalci  razporedili po učilnicah, kjer so  polni dve uri »trli« matematične orehe.   

Vse  tekmovalce  lahko  pohvalimo  za  izkazano  znanje  in   dosežene rezultate.  Kar 58 

jih  je  osvojilo  srebrno  Vegovo  priznanje. 

Nekaj rezultatov je bilo izjemnih, saj se je 12 učencev iz Šaleške doline udeležilo še državnega 

tekmovanja za zlato Vegovo priznanje, ki je bilo 12. aprila na OŠ v Braslovčah.  

 

 

 

 

 

 

 

MEDOBČINSKO PRVENSTVO V KROSU, 10. 4. 2014 

V četrtek, 10. 4. 2014, je bilo na atletskem 

stadionu organizirano medobčinsko prvenstvo v 

krosu. Na tem tekmovanju so se odlično odrezali 

tudi nekateri naši učenci in učenke. Nea Meh je v 

kategoriji deklic letnik 2002 osvojila 1. mesto, Alen 

Subašić je v kategoriji dečkov letnik 1999 osvojil 

drugo mesto, Manca Pogorevc pa je v kategoriji 



Šolska kronika Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda  2013/2014

 

11 
 

deklic letnik 1999 osvojila 3. mesto. 

 Vsem iskrene čestitke! 

VELIKONOČNE ŠEGE IN NAVADE, 11. 4. 2014 

Učenci tretjih razredov so bili na Velenjskem gradu, kjer so spoznavali velikonočne šege in 

navade. Najprej jim je etnolog povedal nekaj zanimivosti o tem prazniku. Najbolj zanimiv jim 

je bil »možnar«, ki je narejen iz železa in ima obliko tulca. Vanj nasujejo karbid, s katerim 

pokajo za veliko noč. Sami so si naredili snope, jih okrasili s papirnatimi rožami in trakovi. 

Naučili so se barvati jajčke v čebulni vodi, nekaj so jih pobarvali tudi s t. i. servietno tehniko, 

izdelali pa so še ptičke iz papirja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBISK VRTCA TINKARA, 14. 4. 2014 
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE, 15. 4. 2014 

Državnega tekmovanja, ki je potekalo na OŠ Rudolfa Maistra v Šentilju, se je udeležil tudi 

učenec naše šole, tj. Slavko Lesnik, ki je osvojil zlato priznanje. 

Iskrene čestitke! 

SOLATNI DAN, 17. 4. 2014 

Lansko leto oktobra smo na naše 

gredice posadili zimsko solato. 

Učenci so jamice skopali kar z 

rokami. Solato so pridno zalivali. 

Prišla je zima in nanjo smo 

pozabili. Februarja pa so nas topli 

sončni žarki spet zvabili na naš vrt 

in s presenečenjem smo 

ugotovili, da je solata že precej 

zrasla. Zalivanje in toplo vreme je 

pripomoglo, da je solata zrasla v 

prelepe zelene šopke. Potem pa 

se je pojavilo vprašanje, kam s 

pridelano solato. Ja, nič, pojesti jo bo treba! Padla je ideja o organizaciji in izpeljavi 

posebnega – »solatnega dneva« na šoli. Sledila je priprava reklamnega panoja, ki je že teden 

dni prej učence in obiskovalce šole vabil na dogodek promocije bio zelenjave s šolskega vrta. 

Odločili smo se tudi, da na pokušini ne bomo uporabljali plastičnega pribora za enkratno 

uporabo, saj to ni v skladu z našim »zelenim« razmišljanjem. Gospodinjska učilnica se je 

spremenila v pravo kuhinjo, v kateri so učenci pripravljali solato na najrazličnejše načine. 

Pravi  »hit« je bila solata z marjeticami in skutno-zelenjavni namaz z zelišči s šolskega vrta in 

čemažem. Mladi »kuharji« kljub hitenju skorajda niso uspeli sproti zagotavljati dovolj hrane. 

Učenci kar niso mogli prehvaliti pripravljenih jedi. Bile so takooo dooobree … 
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SLOVESNOST OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU, 25. 4. 2014 

V petek, 25. 4. 2014, so učenci 

naše šole sodelovali na osrednji 

občinski slovesnosti ob dnevu 

upora proti okupatorju. Učenci in 

učenke so se na proslavo skrbno 

pripravljali. Vaje so imeli skoraj 

vsak dan po eno ali dve šolski uri. 

Vaje so potekale v  telovadnici, 

včasih pa tudi v Kulturnem domu 

Velenje. Na vsaki vaji je učence 

opazoval tudi g. ravnatelj, 

Sebastijan Kukovec. Včasih je tudi 

malo komentiral njihove napake. 

Vaje so bile zabavne, prav tako 

tudi nastop. Mladinski pevski 

zbor je, oblečen v barve zastave 

Republike Slovenije, zapel mnogo 

lepih pesmi, in sicer Ob tabornem 

ognju, Kdo pa so ti mladi fantje, 

Rasejo trave in misli, Kje so tiste 

stezice idr. V ozadju smo lahko 

spremljali simulacijo vojaškega 

napada, učenke in učenci 

razredne stopnje pa so plesali 

plese, kakršne so plesali včasih. 

Nastop je bil uspešen, gledalcem 

je bil zelo všeč.  

 

 

 

 

MAJ  

TEHNIŠKI DAN, 8. 5. 2014 

V okviru tehniškega dne so devetošolci obiskali Kulturni dom in se poučili o varnosti v 

prometu. V Domu kulture Velenje so sodelovali v interaktivni delavnici Še vedno vozim, 

vendar ne hodim, ki jo je pripravil Zavod VOZIM. Na Titovem trgu pa so si ogledali prikaz 
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varne vožnje s kolesom in reševanje ponesrečenca (kolesarja) v prometni nesreči ter 

predstavitev reševanja s srčnim spodbujevalnikom. 

PARADA UČENJA, 10. 5. 2014 

V soboto, 10. 5. 2014, so naši učenci s svojimi likovnimi deli sodelovali na Paradi učenja, ki se 

je odvijala na Titovem trgu.  Pod okriljem Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje so 

se povezale vse izobraževalne institucije v Velenju in na skupni razstavi pod naslovom 

Svetilniki znanja ponazorili pomen vseživljenjskega učenja v sodobni družbi.  

 

ŠOLA V NARAVI, 12. 5. 201416. 5. 2014 

Petošolci so uživali v Žusterni. 
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MEDOBČINSKO PRVENSTVO OŠ V 

ODBOJKI, 14. 5. 2014 

V torek, 13. 5. 2014,  je bilo v 

Šoštanju organizirano medobčinsko 

prvenstvo  osnovnih šol v odbojki 

za  mlajše deklice. Na tem turnirju 

so dobro igrale tudi naše deklice, saj 

so osvojile  odlično 3. mesto! Za 

ekipo naše šole so nastopale Tjaša 

Pogorevc, Neva Rabič, Živa Meh,  

Sara Zager, Laura Kostreš, Nikolina 

Smernić, Nika Pinter, Klea Rozman, 

Patricija Zaponšek, Nika Glušič, Sara                     

Vratanar, Tina Jurkošek.                                                              

 

                                                                                                     Vsem iskrene čestitke! 

 

EKSKURZIJA V MÜNCHEN, 16. 5. 2014 

V petek, 16. 5. 2014, so se 

učenci izbirnega predmeta 

nemščina in turistična vzgoja 

odpravili v München. Precej 

zgodnja ura in rahel dež nista 

bila oviri za dobro voljo, ki jih 

je spremljala celo pot do 

končnega cilja. Ob prihodu v 

Nemčijo je učence pričakalo 

sonce, pred njimi pa se je 

bohotil ogromen stadion 

Allianz Arena. Prijazna vodiča 

sta jim predstavila in 

razkazala vse pomembne 

prostore te ogromne zgradbe. V trgovini stadiona je vsakdo lahko našel kakšno stvar, ki ga bo 

spominjala na ta dan. Sledila je vožnja do središča mesta, najprej z mestnim avtobusom in 

nato še s podzemno železnico, kjer so lahko takoj po prihodu zaznali utrip velikega mesta: 

ulični umetniki, glasba, vonj po hrani, mize z velikimi vrči piva, tržnica, velike in mogočne 

zgradbe. Na sprehodu so videli: vrata ob Isarju, Stari Rotovž, Marijin trg z Novim Rotovžem, 
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Žensko cerkev, Karlova vrata in še marsikaj.  Malo pred drugo popoldan je bil čas za kosilo, 

zato so se učenci odpravili v eno od restavracij s hitro hrano in imeli do treh popoldan še 

nekaj prostega časa. Siti in odžejani so peš odšli do Nemškega muzeja, kjer so si ogledali 

muzejske zbirke različnih tematskih sklopov: od astronomije pa vse do tehničnih igrač. Po 

obisku muzeja so se na poti do avtobusa ustavili še v Ferrari trgovini. Tukaj so stvari lahko le 

občudovali, saj so bili njihovi žepi tokrat malce preplitvi. Ura se je počasi bližala vrnitvi 

domov. Na poti je marsikoga premagal spanec. V Velenje so se vrnili malo pred drugo uro 

ponoči, rahlo utrujeni, a zato polni vtisov in doživetij, ki jih bodo še dolgo spominjali na ta 

zabaven in poučen izlet.  

RAZISKOVALNA NALOGA, 19. 5. 2014 

V ponedeljek, 19. 5. 2014, je bilo v Murski Soboti 48. državno 

srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. 

 

Na srečanju je Luka Jevšenak z nalogo Lego NXT in sudoku 

osvojil zlato priznanje s pohvalo. 

 

Iskrene čestitke!  

 

 

 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE, 20. 5. 2014 

Učenci, ki so se med šolskih letom pridno potopili v književni svet in si tako prisvojili bralno 

značko, so se za nagrado eno uro družili in se ob tem do ušel nasmejali z gostom, pisateljem 

Primožem Suhodolčanom.  
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NA OBISKU PRI POLICISTIH, 21. 5. 2014 

V sredo, 21. 5. 2014, so štirje šestošolci naše šole za eno uro postali policisti. Odšli so namreč 

na ogled Policijske postaje Velenje, kjer so jih opremili s kapami in majicami z napisom Otrok 

policist. Učenci so si ogledali prostor za pridržanje, pisarno za zaslišanje, skupne prostore, 

policijski kombi ter avto, napravo za ustavljanje vozila, pripomoček za odvzem prstnih 

odtisov, dva učenca pa sta si nadela tudi neprebojni jopič, ki tehta 10 kg. V policijskem 

kombiju so učencem pokazali tudi prostor, v katerega zaklepajo kriminalce oz. osumljence. 

Seveda so se v omenjeni prostor za nekaj sekund skrili tudi naši učenci, a na srečo niso bili 

osumljeni ničesar spornega. Nato so odšli pred Vilo Bianco, kjer so z radarjem merili hitrost 

vozil in preizkusili delovanje alkotesta, ki je pokazal tri … ničle, seveda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAN OČARLJIVIH RASTLIN, 23. 5. 2014 

Očarljive rastline v zelenem mestu je naslov likovnega natečaja, ki sta ga organizirala 

Slovensko društvo za biologijo rastlin in Pil. Na natečaju so sodelovali tudi naši četrtošolci in 

bili nagrajeni. Odprtje razstave je potekalo v okviru Dneva očarljivih rastlin, 23. maja 2014, v 

botaničnem vrtu v Ljubljani, kjer so si nagrajenci natečaja lahko ogledali botanični vrt ter 

prejeli priznanja in nagrade. Drugo mesto sta zasedla Ajda Božiček in Aljaž Gajšek, tretje pa 

Anastazija Gračner in Katarina Kladnik. 
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ŠOLSKA OLIMPIJADA, 24. 5. 2014 

V soboto, 24. 5. 2014, je bila na atletskem stadionu v Velenju organizirana atletska šolska 

olimpijada. Tega tradicionalnega tekmovanja so se udeležili tudi naše učenci in bili zelo 

uspešni, saj so osvojili skupno 1. mesto.  

Vsem atletinjam in atletom iskrene čestitke!  

 

 

 

 

 

 

 

ŠOLA V NARAVI ZA ČETRTOŠOLCE, 26. 5. 201430. 5. 2014 

Četrtošolci so za en teden odšli v CŠOD Ptuj. Že prvi dan so spoznali Slovenske gorice, Ormož, 

Ptujsko polje, Haloze in še kaj. V naslednjih dneh so v gozdu merili temperaturo tal in zraka, 

opazovali zgradbo in gibanje dreves, prisluhnili so pticam in vetru, pobirali listje, iskali 

različne gozdne živali in si jih s povečevalnim steklom ogledali in jih preučili. Sprehodili so se 

skozi vas Spuhlja. Ob jezeru so se razdelili v skupine po tri in oblekli rešilne jopiče, ki so 

obvezna oprema pri vožnji s kanujem po jezeru.  
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JUNIJ 

PODROČNO PRVENSTVO V ROKOMETU ZA MLAJŠE DEKLICE, 3. 6. 2014 

V Rdeči dvorani v Velenju je potekalo področno prvenstvo  v rokometu za mlajše deklice 
(deklice 6. in 7. razredov). Na tem tekmovanju so sodelovala tudi naša dekleta in osvojila zelo 
dobro 3. mesto.   

ŠOLA V NARAVI ZA DRUGOŠOLCE, 4. 6. 20146. 6. 2014 

Drugošolci in učenci podružnične šole Plešivec so bili skupaj v šoli v naravi. Tri dni so preživeli 

na kmetiji Pečovnik na pobočju Raduhe. Tam so se igrali, prepevali, risali, raziskovali rastline 

in živali, se kotalili po velikem hribu, lovili kokoši, hranili prašiče in konja, božali zajčke, 

spletali košare, zabijali žeblje, plezali po plezalni steni, gradili vulkan iz blata, na žerjavici pekli 

kruh … Zabavali so se tudi z igro »Pokaži, kaj znaš«, s kinom, lizikami in celo diskom. Jedli so 

odlično domačo hrano, dihali svež gorski zrak, ponoči pa so spali kot topi.  

»Lepo je na kmetiji, 

kmetiji, kmetiji, 

lepo je na kmetiji, 

lepo je biti kmet!« 

NARAVOSLOVNI DAN, 5. 6. 2014 

Učenci 6. razredov so imeli v četrtek, 5. 6. 2014,  naravoslovni dan. Obiskali so Prešernovo 

rojstno hišo v Vrbi, Blejski grad, Bled in Blejski vintgar. 
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TEHNIŠKI DAN, 11. 6. 2014 

Učenci 4. B razreda so imeli tehniški dan. Spoznavali so različne vrste lesa in njihove 

značilnosti. Preizkusili so se v zabijanju žebljev in zaradi tega imeli kar nekaj rdečih in oteklih 

prstov, ki so jih morali hladiti. Kljub temu jim je uspelo izdelati mnoge zanimive slike in lepe 

škatlice.  

 

 

 

 

 

 

 

NARAVOSLOVNI DAN, 13. 6. 2014 

Četrtošolci so se v petek, 13. 6. 2014,  odpeljali proti našemu glavnemu mestu. V megleni 

Ljubljani so si ogledali Ljubljanski grad in se povzpeli na razgledni stolp, ki pa, zaradi megle, ni 

ponudil najlepšega razgleda. Sledila je virtualna predstavitev gradu. Na poti proti Šolskemu 

muzeju so se učenci ustavili  še pri  spomeniku pomembnega slovenskega pesnika, Franceta 

Prešerna. V Šolskem muzeju so si ogledali razstavo Zgodovina šolstva na naših tleh, nato so 

se začele priprave na učno uro lepopisja iz leta 1930. Učence so seznanili s pravili obnašanja 

in jih oblekli v oblačita takratnega časa  fantje so dobili brezrokavnike, dekleta pa 

predpasnike. Na roko, s katero so pisali, so si učenci morali nadeti rokavčnik. Prestrašeni so 
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pričakali začetek ure in učiteljico, ki je bila zelo stroga. Pisali so s peresi in, kot so kasneje 

povedali, komaj čakali, da bo ure konec. Ugotovili so, da je v današnji šoli veliko bolj prijazno.  

 

 

SLOVESNI ZAKLJUČEK POUKA IN PODELITEV SPRIČEVAL, 24. 6. 2014 

Na zadnji šolski dan so se učenci zabavali v avli šole, kjer je nastopila glasbena skupina 

Karton, ki na rokerski način izvaja glasbo iz risank. Učenci so bili nad izvedbo navdušeni. Med 

poslušanjem so lahko na velikem platnu spremljali tudi odlomke iz risank. Slišali so glasbo iz 

Popaja, The Adams Family, Pink Pantherja, Backa Jona,  najbolj glasno pa so prepevali pesem 

iz risanke o čebelici Maji. 
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