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D V O D N E V N E  L I K O V N E  D E L A V N I C E  V  G R A D C U  

  

Nekaj učencev naše šole je tudi letos obiskalo partnersko šolo v avstrijskem Gradcu, 
kjer smo sodelovali na dvodnevnih likovnih delavnicah. Delavnice na temo Moje 

mesto so potekale 19. in 20. junija 2012. Učenci so po prisrčni dobrodošlici spoznali 
dela svetovno znanega arhitekta in umetnika Friedensreicha Hundertwasserja in so 
po njegovem vzoru poslikali kreativne zgradbe iz mavca. V popoldanskem času so v 

tamkajšnji telovadnici šole pod mentorstvom lokalne arhitektke s pomočjo volne, 
palic, kartonskih škatel in blaga sestavljali lastno mesto. 

V poznih popoldanskih urah so Kaja, Deja, Neža, Maja, Sven in Rene odšli k 
družinam gostiteljicam in tam preživeli preostanek popoldneva in večer. 

  

 

Drugi dan delavnic se je pričel z risanjem portreta prijatelja na puzzle. Risalne 
ploskve so učenci izpopolnili z nanašanjem mokre krede. Sledila je vožnja v mesto, 
kjer so sodelovali na otvoritvi razstave Slikarske harmonije. Ogledali smo si likovna 
dela učencev iz avstrijskih, hrvaških in slovenskih osnovnih šol. Največji vtis sta na 



nas naredili deli naših učenk, Tinkare Ketiš in Barbare Polc. 

Po vrnitvi v šolo in po kosilu je napočil čas slovesa. 

Gradec, nasvidenje prihodnje leto! 

Več slik si lahko ogledate na: 

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor > Galerija > NOVICE > Šolsko leto 2011_2012 > Dvodnevne 
likovne delavnice v Grazu   

  

Zapisali: Stanka Emeršič 

Marija Črnčič 
 

9. junij 2012 
 

IZLET V AVSTRIJO 

V soboto, 9. junija 2012,  smo izvedli že t.i. tradicionalni izlet ob koncu šolskega leta v 
Avstrijo. Tokrat nas je pot popeljala po avstrijski Štajerski. Najprej smo se ustavili v 

kraju Semriach in si ogledali tamkajšnjo znamenitost, kraško jamo Lurgrotte. Po 
dobrem enournem sprehodu po jami s čudovitimi kapniki nas je pot peljala le nekaj 

kilometrov naprej v kraj Stübing. Tam se nahaja največji muzej na prostem v Avstriji, 
ki ima že več kot štiridesetletno tradicijo. Ogledali smo si kmečke zgradbe in druga 

poslopja iz vseh avstrijskih dežel, staro šolo, trgovino, črno kuhinjo, različne kmečke 
vrtove, zeliščni vrt, muzej, mline, vrvarno in še druga poslopja. Tokrat smo imeli tudi 

skupno kosilo, okusno enoločnico. 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/
http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx
http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE
http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202011%5F2012


Čeprav nam je vreme nagajalo, je bil izlet zelo prijeten  in v Maribor smo se vrnili z 
lepimi vtisi. 

Prihodnje leto pa nas bo pot popeljaja …. 

  

Zapisala: Stanka Emeršič 
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PEVSKI ZBORI OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 

Tudi letošnje leto se je po naši šoli razlegala pesem. Učenci prvih razredov, zbrani v 
Ci-ci zboru, so se srečevali enkrat tedensko. Prepevali so slovenske ljudske in 
umetne pesmi, otroške izštevanke, igrali na lastna glasbila in se ob pesmih učili 
preprostih koreografij. Razvili so že kar dobršen del ritmičnega in melodičnega 

posluha ter se navadili na zborovsko petje in nastopanje. 

Preko 40 pevk in pevcev, vključenih v otroški pevski zbor, se je to leto naučilo veliko 
enoglasnih slovenske, tujih, ljudskih in umetnih pesmi slovenskih ter tujih avtorjev. 

Pridno smo nastopali na šolskih in krajevnih prireditvah ter nadvse uspešno 
sodelovali na Območni reviji otroških pevskih zborov v mariborski Unionski dvorani. 

Učenke od šestega do devetega razreda, ki prepevajo v mladinskem pevskem zboru, 
so usvojile veliko dve in triglasnih slovenskih in tujih ljudskih pesmi ter umetne pesmi 
slovenskih in tujih avtorjev. Tudi mladinski pevski zbor je nastopal številnih šolskih in 
krajevnih prireditvah, udeležil pa se tudi Območne revije mladinskih pevskih zborov. 

Čeprav se šolsko leto preveša h koncu, otroški in mladinski zbor delujeta s polno 
paro. Ko se zaprejo šolska vrata se namreč obeta slavnostna otvoritev Festivala 

Lent, na kateri bosta, med približno 1500 pevkami in pevci od blizu in daleč, nastopila 
oba omenjena zbora naše šole. Zato lepo vabljeni 22. junija ob 12. uri na Trg Leona 

Štuklja. Kaj takega še niste doživeli! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTROŠKI PEVSKI ZBOR 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 
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ZAKLJUČEK ŠPORTNIH DEJAVNOSTI NA ŠPORTNEM VIKENDU 

  
  

Tudi letos je bil zaključek športnega popoldneva in s tem zaključek športnih 
dejavnosti na Sidru. V okviru športnega vikenda so prisotne pogostili s pico in sokom, 
vožnjo z različnimi čolni, predvsem pa so nas razveselili z majicami, kapami in očali. 

  
Cvetka Ferletič 
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USPEH NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU V ŠPF 

  
1. junija smo se v Šentjurju pri Celju udeležili državnega tekmovanja v plesu. 

Tekmovanje je potekalo v posameznih plesih, ekipno in v plesih v paru. Našo šolo v 
kategoriji plesalk posameznic so zastopale Martina Korez, Tinkara Puh, Jerneja 

Fekonja, Monja Zadravec, Eva Rojko in Janina Cvetkovska. Med posameznicami je 
bila najboljša Janina Cvetkovska, ki je dosegla 14. mesto med 190 tekmovalkami.   

  

 

 
  

Med plesnimi pari v kategoriji latinsko-ameriških plesov, sta AnaMaria Valentina 
Dajnko in Janina Cvetkovska dosegli 8. mesto.   

  
Med 190 tekmovalci in 24. ekipami je naša šola zasedla odlično tretje mesto in 

prejela za to zaslužen pokal.  
  

Cvetka Ferletič, Dejan Peklar 
  

Več slik si lahko ogledate na naši spletni strani pod postavko: Galerija > NOVICE > 

Šolsko leto 2011_2012 > Državno tekmovanje v ŠPF 1. junij 2012 
 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx
http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE
http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202011%5F2012
http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202011%5F2012%2FDr%C5%BEavno%20tekmovanje%20v%20%C5%A0PF%201%2E%20junij%202012
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OŠ JANKA PADEŽNIKA – KULTURNA ŠOLA 2012 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je v sodelovanju z Zvezo kulturnih 

društev Slovenije (ZKDS) in Društvom za razvoj in varovanje Geoss v petek, 1. junija 

2012, na zaključni prireditvi v Vačah razglasil imena 48 osnovnih šol, ki so si letos 

prislužile naziv "kulturna šola". Med njimi je tudi naša šola. Priznanje je podeljeno za 

obdobje treh let. Tako bo ob šolskem igrišču v ta namen izobešena zastava  

»kulturna šola«do leta 2015. 

Komisija je s posebnimi področnimi priznanji nagradila tudi 8 šol, ki še posebej 

izstopajo na posameznem področju kulturnega udejstvovanja in ustvarjanja 

(glasbeno, likovno, literarno, gledališko, lutkovno, folklorno, filmsko področje in 

področje kulturne dediščine) . Me njimi je bila ponovno naša šola, saj je prejela 

posebno  priznanje za izjemne kulturne dosežke na področju medkulturnega in 

medetničnega sodelovanja. 

Sklepne prireditve so se udeležili učenki Iza Plavčak in Barbara Polc ter učenec 

Matej Melanšek. Spremljali sta jih učiteljica koordinatorica Tamara Škafar in 

ravnateljica Sonja Filipič. Za učence so bile v dopoldanskem delu organizirane 

različne delavnice, ki so se predstavile na zaključni prireditvi v popoldanskem delu. 

Izza se je udeležila gledališke delavnice, Barbara likovne in Matej delavnice kulturne 

dediščine. Učiteljica in ravnateljica sta se v času izvajanja delavnic udeležili okrogle 

mize na temo Kulturne dejavnosti učencev med šolo in društvom. 

Naziv »kulturna šola« pomeni veliko priznanje za vse učence in učitelje naše šole. 

Kulturno udejstvovanje na kateremkoli področju delovanje šole pomeni dodatno 

popotnico za nadaljnje šolanje in življenje. 

Iskrene čestitke! 



   

 

mag. Sonja Filipič, ravnateljica 
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GOSTOVANJE UČENCEV IZ AVSTRIJSKEGA GRADCA 

  
Naša šola že vrsto let sodeluje z osnovno šolo iz avstrijskega Gradca, z VS Berliner 

Ring. 
V zadnjih 13 letih nas je obiskalo kar nekaj njihovih učencev. Naša druženja se vrstijo 

na področju likovnega ustvarjanja in poustvarjanja, kjer vsako leto organiziramo 
dvodnevne likovne delavnice. 

Letos nas je 23. in 24. maja obiskalo 9 učencev, ki so se skupaj z Majo, Nežo, Pio, 
Kajo, Nino, Zojo, Dejo, Svenom in Renejem likovno izražali na temo Maribor, kulturna 
prestolnica 2012. Prvi dan smo si skupaj ogledali znamenitosti mesta Maribor in nato 

risali Lent na peresnice iz tekstila. Po kosilu smo se odpravili v otroški zabaviščni 
park na Studencih. 

  

  

  

Dan so učenci gostje zaključili pri družinah gostiteljicah, kjer so prenočili. Drugi dan 
likovne delavnice se je pričel z igrami in uvodno razlago o delu. Učenci so na zelo 

zanimiv in ustvarjalen način risali na dežnike znamenitosti našega mesta. Delavnice 
so se končale ob igrah. 

V zgodnjih popoldanskih urah so nas gostje zapustili. Vendar se bomo v mesecu 
juniju ponovno videli in srečali, saj bodo naši učenci šli k njim v goste. 

  
Stanka Emeršič 
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INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA V RIEGERSBURG (AVSTRIJA) 
  

Za učence tretje triade že nekaj let zapored organiziramo interdisciplinarno ekskurzijo 
v Avstrijo. Tokrat so naši sedmošolci 8. maja 2012 obiskali kraj Riegersburg na 

avstrijskem Štajerskem. Med vožnjo po čudoviti pokrajini južne Štajerske so učenci v 
besedi in sliki spoznali ta del dežele in si pridobili nekaj novih spoznanj o Avstriji. 

Prihod v majhni kraj Riegersburg je bil že težko pričakovan. Povzpeli smo se na vrh 
hriba vulkanskega nastanka in si najprej ogledali prikaz leta ptic roparic. Veter, ki so 

ga ptice povzročile s svojim letom nad našimi glavami, nam bo zagotovo ostal v 
trajnem spominu. Sledil je še krajši vzpon do gradu, kjer smo najprej malicali, nato pa 
še izvedli velik del pouka na terenu. Med predavanjem učiteljic, so učenci skrbno in 
sproti odgovarjali na delovne liste. Sledil je krajši ogled muzeja v gradu,posvečen 

temi Čarovnice in čarovniški procesi.  
  

  

  

Kraj Riegersburg smo zapustili polni vtisov in novih spoznanj in se popeljali do bližnje 
tovarne čokolad Zotter. Sprva smo si v slovenščini ogledali film o nastanku in 

pridelavi kakava. Sledil je sprehod po tovarni, kjer smo na vso moč preizkušali naše 
borbončice. 

Z nekaj dekagrami čokolade v trebuščkih smo se odpravili domov. 
  

Stanka Emeršič 
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STROKOVNA EKSKURZIJA Z IZBIRNIM PREDMETOM VERSTVA IN ETIKA I 

  
17. aprila 2012 smo izvedli za učence, ki obiskujejo izbirni predmet verstva in etika I 

strokovno ekskurzijo v Ljubljano. 
Najprej smo si ogledali notranjost pravoslavne cerkve (Cerkev sv. Cirila in Metoda) in 

delno prisostvovali cerkvenemu obredu. Nato smo obiskali prostore Skupnosti za 
zavest Krišne, kjer smo peli, igrali na instrumente ter se v sliki in besedi sprehodili po 

vsakdanjiku članov te skupnosti. 
Popeljali smo se še na drug konec Ljubljane, kjer smo obiskali budistični center 

Dharmaling. Tamkajšnji budist nam je v angleščini pripovedoval o Budi in 
budističnemu načinu življenja. 

  

 
  

Na poti v štajersko prestolnico smo se ustavili še v  muslimanski molilnici, ki se 
nahaja na Teznu in izvedeli nekaj podrobnosti iz življenja muslimanov. 

Učenci so pridobili veliko novih znanj s področja različnih religij. 
  

Stanka Emeršič 
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7. OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA 

Policijska uprava Maribor je tudi letos organizirala OTROŠKO VARNOSTNO 
OLIMPIJADO, že sedmo po vrsti, na kateri so sodelovali tudi  naši četrtošolci. 

Tekmovanje je potekalo v četrtek, 10. 5. 2012, na OŠ Draga Kobala v Mariboru. 

Na tekmovanju je sodelovalo 18 šol. 

  

  

  

Naši četrtošolci so se vneto pripravljali. 

Med njimi je vel skupinski, pozitivni duh, v smislu ''Vsi za enega, eden za vse''. 

Za las so zgrešili stopničke in dosegli  ODLIČNO 4. MESTO. 

  

Č E S T I T A M O ! 
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20. MEDOBČINSKO TEKMOVANJE ''KAJ VEŠ O PROMETU'' 
  
  

Na 20. Medobčinskem tekmovanju ''Kaj veš o prometu'' so našo šolo zelo uspešno zastopali 
Agim Jašaraj, Nejc Vute, Jan Rudl in Esten Kirbiš. 

Tekmovalci so se pomerili v teoretičnem znanju, na spretnostnem poligonu in v vožnji po 
mestnih prometnicah. 

  



   
  

Naši učenci so ekipno zasedli odlično 2. mesto, 
posamično pa je učenec JAN RUDL zasedel 1. mesto in bo tako zastopal 

našo šolo na državnem tekmovanju ''Kaj veš o prometu'', 
ki se bo odvijalo junija v Mariboru. 

  
  

ČESTITAMO! 
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44. RAZSTAVA LIKOVNI SVET OTROK »IN SVET BO LEPŠI« 

 

Tema letošnje že 44. razstave Likovni svet otrok »In svet bo lepši«, je pritegnila k 
ustvarjanju tudi nas.  

In kot je zapisala ravnateljica OŠ Šoštanj,  mag. Majda Zaveršnik Puc, v katalogu, 
izdanem ob tej priložnosti, da je » vsak mladi ustvarjalec lahko ponosen, če s svojimi 
deli zastopa šolo in s tem pripomore k njeni prepoznavnosti«, lahko s ponosom 
potrdimo, da je strokovna žirija med razstavljavce uvrstila tudi učence naše šole. 

 

Bronasta priznanja tako prejmejo:  

         Iris Šaberl, 1. a, 

         Leni Robič, 1. a, 

         Ruben Dajčman, 1. a, 

         Tadej Puškarić Frešer, 1. a, 

         Brina Galuf, 1. b, 

         Eva Pen, 1. b, 

         Lia Ketiš, 1. b, 

         Deja Vinder, 3. b, 

         Jan Lepej, 3. b. 

Otvoritev razstave je bila v petek, 18. maja 2012, v  OŠ Šoštanj. Program so 
popestrili z odličnim muzikalom Briljantina, temu je sledila  otvoritev razstave. Na 
ogled je postavljenih 448 izbranih likovnih del iz 53 od 73 sodelujočih šol in vrtcev. 

Učencem razstavljavcem iskrene čestitke 



 
 

5. maj 2012 
 

35. DRŽAVNO SREČANJE IN TEKMOVANJE MLADIH SLOVENSKIH 
ČEBELARJEV 

  

V soboto, 5. maja 2012, je Čebelarska zveza Slovenije organizirala 35. Državno 
srečanje in tekmovanje mladih slovenskih čebelarjev na OŠ Primoža Trubarja v 
Laškem. Po zajtrku in pozdravnim nagovorom sta sledila tekmovanje in posvet 
mentorjev čebelarskih krožkov.  

  



 

  

Po tekmovanju je sledilo kosilo in ogled znamenitosti ter lepot kraja gostovanja. Naša 
šola se je udeležila tekmovanje s tremi ekipami, nižjo in dvema srednjima. Bronasto 
priznanje sta dosegla Maja Pongrac in Tine Koritnik. Na tekmovanju so sodelovali še 
Matej Melanšek, Matjaž Pongrac, Abdurrahman Šupuk in Luka Plavec Bračko. 

Vsem mladim čebelarjem čestitamo! 

  

Zapisal: Dejan Peklar 
 

 

 

 

 

 



26. april 2012 
 

PLESALKE IN PLESALCI PONOVNO USPEŠNI NA ŠOLSKEM 
PLESNEM FESTIVALU 

  
Zadnji četrtek v aprilu je tekmovalce I. področja projekta Šolski plesni festival gostila 
OŠ Gorišnica . Tudi tokrat smo pričeli prireditev s predstavitvijo šolskih plesnih ekip, 
kateri udeleženci so projekt pozdravili s HIMNO ŠPF. Kot je že v navadi se je 
tekmovanje pričelo z disciplino posamezni plesi, nadaljevalo s šolsko plesno 
produkcijo in zaključilo s finali najboljših plesni parov.    
 

 

Rezultati:  
 POSAMEZNI PLESI (hh,pop,la) 4.- 6.razred: 

5. mesto LEA ŽNIDARIČ OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR  
6. mesto ELVITA GORUP OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR   

Uspešno so tekmovale še Sara Nežmah, Lara Golob, Nika Veingerl in 
Žana Nežmah. 
 
 
EKIPNA UVRSTITEV ŠOL 4.- 6.razred: 

3. mesto OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR    

 

  

POSAMEZNI PLESI (hh,pop,la) 7.- 9.razred: 

2. mesto JANINA CVETKOVSKA OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR  
3. mesto JERNEJA FEKONJA OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR  
4. mesto MARTINA KOREZ OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR  
Uspešno so tekmovale še Monja Zadravec, Eva Rojko in Tinkara Puh, ki 
so se uvrstile v polfinale. 
 

EKIPNA UVRSTITEV ŠOL 7.- 9.razred: 

1.mesto OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR   
 Ekipa se je uvrstila na državno tekmovanje. 
 
 
PLESI V PARU (ST plesi) 4. – 6. razred: 

3. mesto JAN ANTOLINC & SARA NEŽMAH OŠ JANKA PADEŽNIKA 
MARIBOR  
5. mesto ŽANA NEŽMAH & NIKA VEINGERL OŠ JANKA PADEŽNIKA 
MARIBOR  
 

PLESI V PARU (LA plesi) 4. – 6. razred: 

7. mesto LARA GOLOB &TILEN GOLOB OŠ JANKA PADEŽNIKA MB   
 

  

PLESI V PARU (LA plesi) 7. – 9. razred: 

5.mesto JANINA CVETKOVSKA & ANAMARIJA V. DAJNKO OŠ JANKA 
PADEŽNIKA MARIBOR  



Plesni par se je uvrstil na državno tekmovanje. 
  
                   

 
  

Vsem iskrene čestitke! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. april 2012 
 

NOČ PRAVLJIC 

  
  

V petek, 20. 4 . 2012, smo izvedli težko pričakovano noč pravljic. Učenci od prvega 
do petega razreda smo se ob 18. uri zbrali v svojih matičnih učilnicah. Pripravili smo 
si ležišča in se nato zbrali v telovadnici, kjer sta se nam predstavili mlajša in starejša 
gledališka skupina z igrama o Lepojčkih in Pravčkih ter Pravljica ima talent. 
V našem razredu smo nato izdelovali plakate, na katere smo morali napisati pravljice. 
Pri tem smo se razdelili v dve skupini-fantje in dekleta posebej. 
Nastale so zanimive, grozljive, srhljive in posebne pravljice. Kar dobro smo se vživeli 
in to pisanje je ustvarilo prav posebno vzdušje, in dekleta, ki smo pisale srhljivko, je 
bilo strah vse do jutra. Seveda smo pravljice tudi prebrali in jih predstavili. 
Nato je vsak nekaj časa bral svojo pravljico. Kar padi smo v knjige in spoznali smo 
veliko novih pravljic, za katere prej sploh nismo vedeli. In mnogi, ki prej niso vedeli, 
kako zanimiva in čarobna za biti pravljica, so to spoznali prav ta dan. 
Po večerji smo se oblekli v pižame, si umili zobe in se pripravili na spanje. Nekaj smo 
še brali vsak zase. 
Nato pa so se luči ugasnile in sledila je pravljica za lahko noč, ki nam jo je prebrala 
učiteljica. 
  

  



 
  

Pravljica nas je popeljala v sen in v pravljične sanje ... 
Zjutraj pa smo morali vstati že ob sedmih. Za mnoge zaspance, ki med vikendi radi 
poležavajo dolgo v dopoldne, je bila to prava muka. 
Pojedli smo zajtrk, se uredili in pospravili ležišča. Po nas so začeli prihajati starši. 
In tako se je zaključi vsakoletni težko pričakovani dogodek, ki se nam vedno znova 
vtisne v spomin. 

  
Lea Diana Dajčman, 5. a razred 

  

Več slik si lahko ogledate v Galerija/Novice/Šolsko leto 2011_12/Noč pravljic (20. 4. 
2012) 

 

 

 

 



6. april 2012 
 

SREČANJE S PISATELJICO JANO HARTMAN KRAJNC 

  
Bralci Bralne značke OŠ Janka Padežnika Maribor smo 6. aprila 2012, preživeli v 
družbi pisateljice in bivše učiteljice naše šole Jane Hartman Krajnc. Pisateljica nas je 
zabavala z zgodbami iz svojih knjig, spomnila se je pa tudi časa ko je učila na naši 
šoli.  
  

  



 
  

  

Učenke 5. a razreda, Lea Diana Dajčman, Ester Šumandl Majhenič in Pia Planinšek 
so pripravile program s katerim so učencem predstavile našo gostjo in njen pesniški 
opus. 
  

Mentorica: Koraljka Čeh 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. april 2012 
 

ZAPLEŠIMO V POMLAD 

  
Tudi letos so nas mojstrice in mojstri plesa razveseljevali na prireditvi Zaplešimo v 
pomlad. Veseli nas, da je bila udeležba letos res množična, da so plesalke in plesalci 
uživali v  svojih mojstrovinah, ki so se jih naučili ter jih bili pripravljeni pokazati tudi 
širši javnosti. Med plesi so učenke in učenci drugih razredov recitirali, Tinkara Puh je 
pripravila skeč, Živa Špindler je zapela, ob njej pa Zala Špolarič zaplesala balet. 
Ker učenke in, zadnje čase tudi vse več učencev, rado pleše in ustvarja, se 
udeležujemo tudi vsakoletnega tekmovanja v organizaciji plesne zveze Slovenije – 
Šolski plesni festival. Seveda pa na tem tekmovanju sme nastopiti samo omejeno 
število plesalcev, zato smo le te na naši šolski prireditvi tudi izbrali, vendar ne 
pozabite, da ste vsi plesali odlično. 
Za sodelovanje na prireditvi se med drugim zahvaljujemo tudi sodnikom, ki se že 
vrsto let vračajo med nas. To so bili: Ksenija Poštrak, Lana Matjašič Filipič in Emil 
Ketiš. S svojo strokovnostjo so izbrali plesalke in plesalce, ki bodo šolo predstavljali 
na področnem tekmovanju 26. 4. 2012 v Gorišnici. 
V C kategoriji od 4. do 6. razreda bodo tekmovale: 
Nika Veingerl, Sara Nežmah, Žana Nežmah, Lea Žnidarič, Elvita Gorup in Ivana 
Stojkovič. 
V B kategoriji od 7. do 9. razreda bodo tekmovale: 
Tinkara Puh, Monja Zadravec, Jerneja Fekonja, Janina Cvetkovska, Martina 
Korez in Clarissa Rošker. 
  

  



 
  

Tekmovanja se bodo udeležili tudi naslednji plesni pari: Sara Nežmah in Jan 
Antolinc, Lara Golob in Tilen Golob,  Žana Nežmah in Nika Veingerl, v 
konkurenci mlajših parov,  ter Martina Korez in Eva Rojko, Anamarija Dajnko in 
Janina Cvetkovska v konkurenci starejših parov. 
Prvič letos bomo tekmovali tudi z lastno koreografijo, katero so dekleta ustvarjala več 
mesecev. Poimenovale smo jo – Dež, sonce, ples.  
  
Vsem plesalkam in plesalcem ter nastopajočim se zahvaljujemo za njihov trud, 
izbranim  pa želimo veliko uspeha na področnem tekmovanju. 
  
  

Mentorji:  
Cvetka Ferletič 

Andreja Sever 
Dejan Peklar 
Koraljka Čeh 

 

 

 

 

 

 



29. marec –1. april 2012 
 

S PA-DEŽNIKOM NA DUNAJ IN V PRAGO (29. 3.–1. 4.  2012) 
  
Organizirali smo že tretje edukativno potovanje po Evropi za učence od 6. do 9. 
razreda. Letos smo obiskali kar dve prestolnici – čarobni Dunaj in zlato Prago. 
  
Sprehodili smo se po hiši, ki je delo znanega dunajskega arhitekta Hudertwasserja, v 
muzeju voščenih lutk Madame Tussauds se družili s številnimi znanimi osebnostmi 
preteklosti in sedanjosti, se udeležili učnih delavnic v Muzeju naravoslovja ter 
odkrivali arhitekturne lepote Dunaja. 
Praga nas je očarala že ob prvem pogledu s praškega Vysehrada. Pretresljive 
občutke ob obisku judovskega muzeja in sinagoge je omilil šarm praških ulic in 
nevsakdanja lepota starih stavb. Veličastnost Hradčanov in gotske cerkve sv. Vida, 
sprehod po Mali strani, čez Karlov most do Staromestskih namesti in obisk muzeja 
posvečenega delu umetnika Alfonsa Mucha ter obisk lutkovne predstave so le 
nekateri izmed vrhuncev našega edukativnega potepanja po Pragi. 
H kulturi sodi tudi prehrana, zato smo tako na Dunaju kot v Pragi preizkusili tipične 
jedi, od dunajskega zrezka do sladkega golaža s kruhovimi cmoki in brusnicami. 
  

    



 
  

Cilj tovrstnih izletov je izpopolnjevanje in praktična uporaba tujega jezika, učenje 
potovalnega bontona in spoznavanje kulturnih raznolikosti, ki nas bogatijo in mlade 
ljudi oblikujejo v strpne in razgledane državljane starega kontinenta.  
  
Imeli smo se odlično, v mislih pa že načrtujemo naslednje potovanje.  
  
Auf Wiedersehen Wien a sbohem Praha. 
  
. 
  

Koraljka Čeh 
 

 

 

 

 

 

 



 

28. marec 2012 
 

                          REZULTATI TRETJE ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA Z 
DNE 28. 3. 2012 

TRETJA zbiralna akcija v letošnjem šolskem letu se je ZELO uspešno zaključila. 
Tokrat smo zbrali kar 7665, 90   kg starega papirja.   

V tej zbiralni akciji se je najbolje izkazal 4. A razred, ki je zbral kar 1292, 60 kg. Na 
drugem mestu po zbrani količini je 3. A razred, ki je zbral 1042, 90  kg. Na tretjem 
mestu pa 3. B razred, ki je zbral 684, 00 kg starega papirja.  

Pohvala velja tudi vsem ostalim razredom, ki so se potrudili in zbirali star papir po 
svojih najboljših močeh. Količine zbranega papirja po posameznih razredih so 
prikazane  v spodnji razpredelnici. Izkupiček od zbranega papirja se bo nakazal  tudi 
tokrat v šolski sklad. 

Pohvala za pridno delo – sprejemanje, tehtanje in prenašanje starega papirja v keson 
– gre našemu hišniku Dragu ter prisotnim učiteljicam in učencem.  

1.    ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA        28. 3. 2012 

RAZRED  ZBRANA KOLIČINA PAPIRJA  DOSEŽENO MESTO  

4. a 1292, 60 kg  1. mesto  

       3. a 1042,90 kg  2. mesto  

3. b 684, 00 kg  3. mesto  

       8. a 489, 10 kg 4. mesto  

9. b 480, 00 kg   5. mesto  

9. a                                 452, 60 kg  6. mesto  

6. a 419, 40 kg  7. mesto  

2. b 370,00 kg  8. mesto  

7. b 288, 20 kg  9. mesto  

       5. a 287, 70 kg  10. mesto  

6. b 287, 60 kg     

4. b  280, 10 kg     

5. b 256, 20 kg     

8. b 248, 80 kg     

1. b 248,00 kg     

2. a 216, 20 kg    

7. a 203, 50 kg     

1. a 119, 30 kg    

Trenutni rezultati:  

DOSEŽENO 
MESTO  

RAZRED  SKUPNA ZBRANA KOLIČINA STAREGA PAPIRJA 
PO DVEH ZBIRALNIH AKCIJAH  

1. MESTO  4. a         3117, 60 kg 

2. MESTO  3. a         2642, 60 kg 

3. MESTO  3. b         1983, 50 kg 

Pripravila ekokoordinatorica Nevenka Pušnik 



 
 

24. marec 2012 
 

                     
        

Spoštovani starši, 
  
zahvaljujem se vam za izjemno velik odziv sodelovanja v sobotni akciji »Očistimo 
Slovenijo«.  Na šoli smo vseslovenski akciji pridružili še aktivnosti, s katerimi smo 
postorili nekatera pomembna dela. Tako smo poleg pobiranja smeti v ožji in širši 
okolici šole na Studencih opravili še spomladanska dela na šolskem ekovrtu ter 
pleskarska dela na zunanji steni telovadnice. Le ta bo namreč v naslednjih mesecih 
urejena v čutno steno.   
  
V sobotnem delovnem druženju je sodelovalo približno 100 učencev, staršev, babic, 
tet in učiteljev. Vreme nam je bilo res naklonjeno, dobre volje ni manjkalo. Opravili 
smo več kot smo predvidevali. Priložene fotografije kažejo, da smo se imeli 
neponovljivo lepo.   
  

    



   

  



   



 
  

  

Več slik si lahko ogledate v Galerija/NOVICE/Šolsko leto 2011-2012/Čistilna akcija 
(marec 2012) 
  
Hvala vsem, ki ste s sobotno prisotnostjo izkazali pripadnost naši šoli ter bili s svojo 
delavnostjo in spoštljivim odnosom do narave zgled mlajšim. 
  
Ravnateljica: mag. Sonja Filipič 
             
 



marec 2012 
 

Planinski izlet na Resevno 

  
Zjutraj smo se zbrali pred železniško postajo. Z vlakom smo se odpeljali do Šentjurja.  
Nekaj časa smo hodili po vasicah, nato pa smo začeli hoditi na hrib Resevna. 
Nekatere poti so bile strme in poraščene s koreninami. Ko smo prišli na vrh, je bil tam 
20 metrski razgledni stolp. Povzpeli smo se nanj in si ogledali okolico. Ob koči smo 
pojedli malico. Tam smo videli konja in se igrali skrivalnice. Naredili smo skupno 
fotografijo, nato pa smo odšli v dolino.  
Bili smo utrujeni in veseli. Domov smo se vrnili pozno popoldne. 
  

 
Eva Seifried, 4.a 



  
 

Marec 2012 
 

EKOKVIZ 2012 

6. marca 2012 smo na šoli uspešno izvedli ekipno tekmovanje v znanju iz eko vsebin 
za EKOKVIZ. Sodelovanje je eden od kriterijev za potrditev eko zastave. V 
mariborski regiji je tekmovalo 365 ekip. Naša šola je sodelovala z desetimi ekipami, 
torej s 30 učenci. 

Teme letošnjega leta so bile: 

-          Za osmi razred: PREHRANA MLADOSTNIKA 

-          Za sedmi razred: VODA 

-          Za šesti razred: ODPADKI 

Učenci so se na tekmovanje pridno pripravljali in dosegli lep rezultat. Najboljša naša 
ekipa je dosegla 24 točk, v regiji je bil najboljši rezultat 27 točk. Ekipo so sestavljali 
učenci: 

-          TINKARA KETIŠ, 8. A 

-          MATEJ MELANŠEK, 7. A 

-          LARA GOLOB, 6. A 

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo. 

  

Obvestilo je pripravila mentorica Stanka Smojver 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             [3]  
 

PLESNE DELAVNICE  
  
V soboto, 28. januarja 2012, smo v sodelovanju s plesno šolo Plesna dimenzija, za 
učence, ki obiskujejo interesno dejavnost plesni pari, pripravili plesne delavnice. 
Delavnice so bile brezplačne, trajale pa so od 9.30 do 13.00. 
  
Plesna šola Plesna dimenzija se je tudi letos nesebično odzvala našemu povabilu in  
nas tokrat povabila v svoje prostore. Plesna učitelja Natalija Pravdič in Matjaž 
Brinovec sta na zanimiv in otrokom privlačen način naše učence popeljala v svet 
plesa. 
Naučili so se novih plesnih korakov,  plesne drže in tudi njim še ne dovolj znanih 
plesnih tehnik kot sta merenge rueda  in hip hop.  
  

 
  

  
V želji, da našim učencem ponudimo čim več kreativnih vsebin, pozitivno vplivamo na 
zdravo preživljanje prostega časa in jih dodatno motiviramo za ples, smo uspešno 
zaključili našo že drugo plesno soboto. 
  



Koraljka Čeh, Dejan Peklar, mentorja 
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REZULTATI DRUGE ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA 

DRUGA zbiralna akcija v letošnjem šolskem letu se je uspešno zaključila. Tokrat smo v enodnevni akciji 
zbrali 4026, 10  kg starega papirja.  

V tej zbiralni akciji se je najbolje izkazal 3. b razred, ki je zbral 831, 40 kg. Na drugem mestu po zbrani 
količini je 4. A razred, ki je zbral 633, 40  kg. Na tretjem mestu pa 6. b razred, ki je zbral 493, 80 kg 
starega papirja.  

Pohvala velja tudi vsem ostalim razredom, ki so se potrudili in zbirali star papir po svojih najboljših 
močeh. Količine zbranega papirja po posameznih razredih so prikazane  v spodnji razpredelnici. 
Izkupiček od zbranega papirja se bo nakazal  tudi tokrat v šolski sklad. 

Pohvala za pridno delo – sprejemanje, tehtanje in prenašanje starega papirja v keson – gre našemu 
hišniku Dragu ter prisotnim učiteljicam in učencem.  

1.       ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA        18. 1. 2012 

RAZRED  ZBRANA KOLIČINA PAPIRJA  DOSEŽENO MESTO  

3. b 831, 40 kg  1. mesto  

4. a 633, 40 kg  2. mesto  

6. b 493, 80 kg  3. mesto  

       3. a 352, 30 kg  4. mesto  

1. b 325, 60 kg   5. mesto  

2. a                                 293, 20 kg  6. mesto  

2. b 286, 30 kg  7. mesto  

5. a 170, 00 kg  8. mesto  

8. a 146, 40 kg  9. mesto  

       4. b 139, 50 kg  10. mesto  

1. a 132, 20 kg     

9. b  83, 70 kg     

8. b 72, 00 kg     

7. a 66, 70 kg     

9. a 60, 80 kg     

5. b 56,80 kg    

6. a 35, 00 kg     

7. b 0 kg     

Trenutni rezultati:  

DOSEŽENO MESTO  RAZRED  SKUPNA ZBRANA KOLIČINA STAREGA PAPIRJA PO DVEH 
ZBIRALNIH AKCIJAH  

1. MESTO  4. a         1825, 00 kg 

2. MESTO  3. a         1599, 70 kg 

3. MESTO  3. b         1299, 50 kg 

Sledijo: 9. a, 6. B, 1. B, 2. A, 2. B, 4. B, 5. A, 7. B, 7. A, 5. B, 6. A, 8. B, 8. A, 9. B, 1, b. 

Pripravila ekokoordinatorica                    Nevenka Pušnik 
 



 

23. do 27. januar 2012 
 

ŠOL  S UČ N   N  KOP H 
(23. 1. 2012 - 27. 1. 2012) 

  

  

Slike si lahko ogledate na naši spletni strani:  
Galerija/NOVICE/Šolsko leto 2011_12/Kope_januar 2012 

  

  

Izjave učencev si lahko ogledate na povezavi:  

http://www.padeznik-mojasola.si/Dogodki%20I.%20triada/Lists/Objave/AllItems.aspx 
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                             Maribor, 19. 1. 2012  

Spoštovani starši, 

na šoli smo v okviru aktivnosti šolska prehrana uvedli dodatna odmora v šolskem dnevu. Namenjena 
sta šolskemu kosilu, ki ga uživa 79 % naših učencev. Ugotovili smo, da imamo na šoli neustrezno 
urejen čas za kulturno prehranjevanje, zato s ponedeljkom, 23. januarjem 2012, poskusno 
uvajamo dodatna odmora za uživanje šolskega kosila. 

Odmora sta naslednja: 

1.    Odmor: 12.00-12.15, v katerem kosijo učenci 7., 8. in 9. razreda ter učencem 1. razreda 
(mala jedilnica). 

2.    Odmor: 13.00-13.20, v njem kosijo učenci 3., 4. in 5. in 6. razreda, ki niso vključeni v 
OPB ter učenci 2. razreda (mala jedilnica).  

Vsi tisti učenci, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, odhajajo na kosilo v spremstvu 
učiteljev in prilagajajoče se urniku.  

Z uvedbo dveh dodatnih odmorov, ki bosta učencem omogočila bolj kulturno prehranjevanje v šoli , se 
šolski dan podaljša za 25 minut. Ob tem se zavedamo, da imajo nekateri učenci še obveznosti v 
nadaljevanju (treningi, glasbene šole … ). V kolikor ugotovite, da podaljšan čas bivanja v šoli 
predstavlja resno težavo, o tem obvestite razrednika.  

Poskusni čas bo trajal en teden. V kolikor bomo ugotovili, da je drugačna razporeditev odmorov 
dosegla svoj namen, bomo spremembo vpeljali.  

Ob tem dodajam še željo, da se s svojimi otroki pogovorite o pomenu prehrane za rast in 
razvoj, saj ugotavljamo, da so prehranjevalne navade pri mnogih zelo slabe.  

  

Lepo vas pozdravljam. 

  

         Ravnateljica 

         mag. Sonja Filipič 

                                                                              

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Dogodki%20I.%20triada/Lists/Objave/AllItems.aspx


                                  ŠOLSKI ZVONEC 

  

Ura 

  
trajanje ure odmor čas odmora kosilo za 

1. ura 740 -   825
 1. odmor 825 - 830

   

2. ura 830 -   915
 2. odmor 915 -   920

   

3. ura 920 -   1005
       

    3. odmor (malica) 1005 - 1025
   

4. ura 1025 - 1110
 4. odmor 1110 - 1115

   

5. ura 1115 - 1200
       

    5.odmor kosilo1 1200 – 1215
 - 7.,8.,9.R 

- OPB 1.(mala 
jedilnica) 

6. ura 1215 - 1300
       

     6. odmor kosilo2 1300 – 1320
 - 3.,4.,5.R ki niso v 

OPB 

                    in  6.R        
- OPB 3., 4 - od 13.20 

                     dalje 

-OPB2 –mala 
jedilnica 

7. ura 1320 – 1405
 7. odmor 1405- 1410

   

8. ura 1410 – 1455
 8. odmor 1455 - 1500

   

9. ura 1500 – 1545
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



December 2011 
 

                                                             

Prispevek o obletnici šole na portalu RTV Slovenija 

  

Spoštovani, 
  

na spodnji internetni povezavi si lahko ogledate prispevek o razstavi in prireditvi ob 
obletnici naše šole na portalu RTV Slovenije. 

  
  

Povezava: http://tvslo.si/predvajaj/porocila-ob-petih/ava2.122967178/ 
(od 5:18min. naprej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tvslo.si/predvajaj/porocila-ob-petih/ava2.122967178/
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REZULTATI OBČINSKEGA TEKMOVANJA V ROKOMETU ZA 
ŠOLSKO LETO 2011/12 

  
Pričeli smo s športnimi tekmovanji. Prvo tekmovanje je bilo v rokometu. Gostovali 
smo na O.Š. Rada Robiča in odigrali tri tekme. Prvo proti O.Š. Tabor 1 in zmagali. V 
nadaljevanju smo izgubili proti O. Š. Rado Robič. V tretji tekmi smo zmagali proti 
O.Š. Borci za severno mejo in na koncu osvojili prvo mesto. Za šolo so igrali:  
  

MARCEL MAVRIČ 

ALEN ČEHIĆ 

NIKO DEL BIANCHI 
MITJA ROGINA 

ŽAN RITONJA 

NIKO PAVLINEK 

FILIP DVORAK 

JANUZ PEPAJ 

  
  

 
  

  
Dan prej so tudi dekleta tekmovala  na občinskem tekmovanju v rokometu in 

zasedla 2. mesto. 
  



  

  
Šolska ekipa: 

Sedita MIA ŽELJ IN PATRICIA MERNIK 

Stojijo z desne proti levi: ESTELLA DROBNIČ, ANJA GOLOB, VERENA CIMPERC, 
MELANIJA STOJKOVIČ IN BARBARA POLC. 

  
  

Vsem tekmovalkam in tekmovalcem iskreno čestitamo. 
  

Mentorja: Matjaž Popošek in Cvetka Ferletič 
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Spoštovani starši, učenci in učitelji! 

Končali smo našo prvo akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme, na 
katero smo se prijavili v sodelovanju s podjetjem Surovina in družbo ZEOS ter radiem 
City. Prijavilo se je kar 41 šol iz Maribora in okolice. Naša šola se je zelo izkazala in 
dosegla končno 13. mesto, kar je zelo velik dosežek. Zbrali smo za 84 245 točk 
odpadnih aparatov oz. 3714 kosov, kar je skupno zneslo 7155 kg odpadne opreme. 
Skupaj so vse šole zbrale kar 291. 189 kg odpadne OEEO. V spodnji tabeli je vrstni 
red prijavljenih šol ob koncu akcije. Vsak aparat se je točkoval, zato so rezultati 
objavljeni po točkah.  

1.    OŠ Gustava Šiliha                  1486370 

2.    OŠ Duplek                                 946505 

3.    OŠ Fram                                     330800 

4.    OŠ Rače                                      301680 

5.    OŠ Draga Kobala Maribor        288550 

6.    OŠ Toneta Čufarja Maribor     264660 

7.    OŠ Križevci                                  238225 

8.    OŠ Jarenina                                163415 

9.    OŠ Ludvika Pliberška Maribor 140330 

10. OŠ Korena                                   118720 

11. OŠ Sveta Ana                              102085 

12. OŠ Pesnica                                    99040 

13. OŠ Janka Padežnika Maribor   84245 

14. OŠ Miklavž na Dravskem polju 78675 

15. OŠ Starše                                      69915 

16. OŠ Angela Besednjaka Maribor 61785 

17. OŠ Kamnica                                   41560 

18. OŠ Bojana Ilicha Maribor           38170 

19. OŠ Franceta Prešerna                 32230 

20. OŠ Maks Durjava Maribor         31175 

21. OŠ Leona Štuklja Maribor          22430 

22. OŠ Prežihovega Voranca            21160 

23. OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica19295 

24. OŠ Martina Konšaka Maribor    18075 

25. OŠ bratov Polančičev Maribor   17170 

26. OŠ Selnica ob Dravi                     15715 

27. OŠ Franc Rozman Stane             12590 

28. OŠ Kungota                                  12250 

29. OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor 9130 

30. OŠ Dušana Flisa Hoče                  7460 

31. OŠ Rada Robiča Limbuš              7275 

32. OŠ Slave Klavore                          7225 

33. OŠ Malečnik                                 5945 

34. OŠ Tabor I                                    4900 

35. OŠ Lovrenc na Pohorju              4665 

36. OŠ Borcev za severno mejo      3175 

37. OŠ Šentilj                                     1940 

38. OŠ Velika nedelja                       1810 

39. OŠ Lenart                                       950 



40. OŠ Janka Glazerja Ruše               540 

41. OŠ Poljčane                                  200 

Pohvala velja za učence starše in učitelje ter delavce naše šole, ki ste tako množično 
pristopili k tej akciji in s tem pokazali svojo odgovornost do okolja. Pokazali smo, da 
je naša zavest do narave odgovorna in se pri tem naučili, kako pomembno je, da te 
odpadke pravilno ločujemo.  

Pripravila: ekokoordinatorica Nevenka Pušnik 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. - 13. oktober 2011 
 

REZULTATI PRVE ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA 

Prva zbiralna akcija v letošnjem šolskem letu se je uspešno zaključila. S skupnimi 
močmi in predvsem ob podporni naših staršev, smo zbrali kar 9251, 60 kg starega 
papirja.  

V prvi zbiralni akciji se je najbolje izkazal 3. A razred, ki je zbral največ starega 
papirja in sicer 1247, 40 kg. Na drugem mestu po zbrani količini je 4. A razred, ki je 
zbral prav tako zelo veliko starega papirja in sicer 1191, 60 kg. Na tretjem mestu pa 
9. A razred, ki je zbral 1140, 10 kg starega papirja.  

Pohvala velja tudi vsem ostalim razredom, ki so se potrudili in zbirali star papir po 
svojih najboljših močeh. Količine zbranega papirja po posameznih razredih so 
prikazane  v spodnji razpredelnici. Izkupiček od zbranega papirja se bo nakazal  tudi 
tokrat v šolski sklad. 

Pohvala za pridno delo – sprejemanje, tehtanje in prenašanje starega papirja v keson 
– gre našemu hišniku Dragu ter prisotnim učiteljicam in učencem.  

1.    ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA        11. 10. 2011– 13. 10. 2011  

                                          

                     

RAZRED  ZBRANA KOLIČINA PAPIRJA  DOSEŽENO MESTO  

 3. a 1247, 40 kg  1. mesto  

4. a 1191, 60 kg  2. mesto  

9. a 1140, 10 kg  3. mesto  

6. b 700, 50 kg  4. mesto  

1. b 672, 10 kg   5. mesto  

2. a 615, 50 kg 6. mesto  

2. b 510, 80 kg  7. mesto  

3. b 468, 10 kg  8. mesto  

4. b 438, 30 kg  9. mesto  

7. b 424, 50 kg  10. mesto  

5. a 394, 60 kg     

5. b  313, 30 kg     

7. a 305, 10 kg     

6. a 261, 00 kg     

8. b 210, 70 kg     

9. b 159, 40 kg     

8. a 133, 60 kg     

1. a 65, 30 kg     

  

Pripravila ekokoordinatorica                    Nevenka Pušnik 
 

 



11. oktober 2011 
 

NAŠE PRVOŠOLČKE SMO SPREJELI V ŠOLSKO SKUPNOST 

  

Vsako leto je posebej veselo in svečano, ko sprejmemo v šolsko skupnost naše 
prvošolčke. Letos je bilo še posebej zabavno, ker nas je obiskala Pika Nogavička. 
Povedala je, da je tudi sama hodila v šolo, da pa je imela tam precej več težav kot 
naši učenci. Čeprav so v šoli šele dober mesec so že dokazali, da so radovedni, bistri 
in dovolj pogumni, da so si po opravljenem preizkusu prislužili Pikin zlatnik. Pa 
seveda tudi čisto pravo priznanje in dežnik, ki je simbol naše šole, kot je razložila 
naša ravnateljica. 

                                                                     

 

      



 

Prvošolčkom želimo uspešno delo na naši šoli. 

  

Mentorica šolske skupnosti 

Andreja Lorenci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. oktober 2011 
 

DRUGAČNE GOVORILNE URE 

  
Oktobrske govorilne ure za starše so na OŠ Janka Padežnika Maribor organizirali  
tako, da so vpletli  peko kostanja in krompirja, prodajo na eko tržnici  in 
medgeneracijske igre.  
  

  

                                                            

 
  
Projekt Skupaj v igri, v katerem sodelujejo  šola, vrtec Studenci, mestna četrt 
Studenci, Dom pod Gorco in Svetovalni center Maribor  so pripravili igre in delavnice 
na prostem in v telovadnici. Udeleženi starši in učenci, vrtčevski otroci in oskrbovanci 
Doma pod Gorco   so svojo kreativnost pokazali pri  kmečkih igrah in igrah na 
prostem, ki so se jih igrali naši starši nekoč. Skakali so z vrečami, prebirali krompir, 
vezali in luščili koruzo, naredili strašilo in grabljali listje. Na koncu prireditve pa so  
zaplesali in zapeli s folklorno skupino iz šole.  
  
                                                      



  
  

Ponovno se je izkazalo, da so v igri in druženju povezane vse generacije, da se 
lahko drug od drugega veliko naučimo in da je topel medsebojni odnos  med 
generacijami vez, ki jo je potrebno ustvarjati in negovati.  
V projektu Skupaj v igri se bomo še naprej družili v letu 2012.  
  

Zapisala: 
Marinka Bečela  

(Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. oktober 2011 
 

  

SKUPAJ V IGRI 
Medgeneracijske igre in druženje na Studencih 

  
 

V sredo 5.10. 2011 ob 16. uri smo se v sodelovanju s Svetovalnim  
centrom, vrtcem Studenci in mestno četrtjo v igri povezali s stanovalci  

Doma pod gorco. Gre za prvo aktivnost projekta Skupaj v igri, ki nastaja  
pod okriljem EPK. Namenjena je medgeneracijskemu druženju ob igranju  

iger, ki so jih poznali naši dedki in babice.  
  

  

  

Osnovni namen je povezati  
več generacij in skozi igro stkati nova prijateljstva, saj danes otroci  

skoraj že nimajo pravih idej za igranje in druženje. 

  



  

  

Zapisala: 
Ksenija Popošek 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. oktober 2011 
 

GASILSKA AKCIJA 

  

Na Osnovni šoli Janka Padežnika Maribor na Studencih je 4. oktobra 2011 potekala 
gasilska vaja, katere organizator je bilo Prostovoljno gasilsko društvo Maribor 

Studenci, ki letos praznuje 90. obletnico svojega delovanja. 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 



8. september 2011 
 

NARAVOSLOVNI TABOR V VELENJU 

(7. 10. 2011 – 9. 10. 2011) 

  
  

Energija in viri energije je tema raziskovanja naravoslovnega tabora v Velenju. 
Spoznavali smo obnovljive vire energije v raziskovalnem centru (MIC), raziskovali 

podzemne rove v muzeju premogovništva in se seznanili z naravnimi in družbenimi 
posledicami izkopavanja premoga. Spimo v mladinskem hotelu, kjer imamo na voljo 
vse udobje. Jutri nas še čaka ogled Velenjskega gradu in hiše mineralov ter starega 

dela mesta.  

  

  

  

 



 

  

  

  

Vsem pošiljamo en rudarski pozdrav "SREČNO". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. oktober 2011 
 

JESENSKI KROS NA POLJANAH 
                                                      
  

3. 10. 2011 je bil občinski kros na Poljanah. Udeležilo se ga je 23 naših učencev in 
učenk. 

  
CICIBANI –LETNIK2005 

19. ROK BRATUŠA 

20. RUBEN DAJČMAN 

21. NIK KRANER 

  
CICIBANKE – LETNIK 2005 

23. BRINA GLAUF 

24. EVA PEN 

  
MINI PIONIRJI – LETNIK2003 

11. MATEJ MARIN 

49. MITJA MARIN 

  
MINI PIONIRJI – LETNIK 2002 

27. TIM ORAŽEM 

  
MINI PIONIRJI – LETNIK 2001 

9. ROK PETROVIČ 7. LEA DIANA DAJČMAN 

11. ALEKS DRAKSLER 

  
MINI PIONIRKE – LETNIK 2001 

18. LEA ŽNIDARIČ 

24. EVA BRATUŠA 

33. NEŽA PERGER 

  
MLAJŠI PIONIRJI – LETNIK 2000 

36. NEJC ANTOLINC 

37. MARKO PREMUŽIČ 

  
MLAJŠE PIONIRKE – LETNIK 2000 

19. VEINGERL NIKA 

20. GOLOB LARA 

  
STAREJŠI PIONIRJI – LETNIK 1998 

8. NIK ORAŽEM 

  
STAREJŠE PIONIRKE – LETNIK 1998 

8. KETIŠ TINKARA 

  
  

STAREJŠI PIONIRJI – LETNIK 1997 



7. MATIC PREMUŽIČ 

12. MITJA ROGINA 

  
STAREJŠE PIONIRKE – LETNIK 1997 

3. NADJA ZAVEC 

  

  

 Del šolske ekipe  
  

Vsem tekmovalkam in tekmovalcem iskreno čestitamo! 
 

 

 

 



26. september 2011 
 

Evropski dan jezikov 

  

Evropa prihodnosti bo tako kot zdaj in v preteklosti Evropa jezikovne raznolikosti. V 
Evropi bi morali vsakomur omogočiti, da se uči jezikov vse življenje. Učenje jezikov 
pomaga razvijati strpnost in razumevati ljudi iz različnih jezikovnih in kulturnih okolij. 
Odbor ministrov Sveta Evrope je  26. september razglasil za vsakoletni evropski dan 
jezikov. Letos praznujemo 10. obletnico evropskega dneva jezikov. 

Tudi naša šola je obeležila ta dan in tako poudarila pomen znanja in učenja jezikov, 
maternega in tujih. 

Na šolo so prišli otroci iz vrtca Studenci in skupaj z našimi prvošolci zaplesali ob 
pesmi Peričice v slovenščini ter v nemščini. 

Vsem učencem šole smo v  tednu od 26. 9. 2011 do 30. 9. 2011 približali jezike s 
pomočjo glasbe, ki smo jo predvajali v času glavnega odmora. Predvajali so se 
glasbeni hiti v nemščini, v angleščini, francoščini, španščini ter slovenščini. 

Mlajši učenci so si v različnih jezikih ogledali  DVD posnetke trenutno aktualnega 
risanega filma Smrkci. 

  

Z lastnim modelom poučevanja dveh evropskih jezikov, nemščine in 

angleščine, omogočamo našim učencem »Evropo pod dežnikom«. Gre za 

projekt, za katerega smo leta 2007 prejeli Nacionalno jezikovno priznanje.  

Jezika se ne učimo samo v šoli, temveč je to naše vseživljenjsko »delo«. 



  

  

  

Zapisala Stanka Emeršič 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. september 2011 
 

BRALNI MARATON 

  
19. septembra 2011 so se učenke naše šole, Lea Diana Dajčman, Ester Šumandl 

Majhenič in Maja Pongrac, udeležile popotniško obarvanega  
Bralnega maratona. 

  

Učenke so brale pesmi, ki so jih same napisale navdihnjene 

 z idejo potovanj in odkrivanja novih svetov. 
  

Gost letošnjega Bralnega maratona je bil Boris Ferk, profesor zgodovine in geografije 
ter popotnik, ki je s svojimi popotniškimi zgodbami navdihnil tudi mlade bralce . 

  

  

  
  

                                                                                                         Mentorica: Koraljka Čeh 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. september 2011 
 

Nagovor predsednika republike dr. Danila Türka ob prvem šolskem dnevu  
Ljubljana, 31. avgust 2011 
 
 
Drage učenke in učenci,  
cenjene učiteljice in učitelji,  
spoštovani starši, 
 
prvi šolski dan je vedno znova pomemben dan. Prvošolci, ki boste prvič prestopili 
prag šole in sedli v šolske klopi, boste začeli dolgo in zanimivo pot, pot šolanja. Vem, 
da ste radovedni in polni pričakovanj. Na tej poti vam bodo stali ob strani starši, 
učitelji, pa tudi starejši učenci. Na prvi šolski dan in vse naslednje šolske dni pa bodo 
na vas še posebej pozorni vozniki avtomobilov in vsi tisti, ki vam bodo pomagali 
prečkati cesto in priti varno do šole.  
 
Vsi učenci, ki ste ravnokar končali počitnice, ste verjetno polni novih načrtov, pa tudi 
lepih vtisov. Upam, da ste v tem času spoznali nove prijatelje in nove kraje in se 
dobro odpočili po lanskem napornem šolskem letu. Mnogi med vami ste razmišljali 
tudi o šoli in o tem, kako bo v naslednjem razredu. Nekateri ste si zastavili tudi nove 
in zahtevnejše cilje, kot so boljše ocene in več znanja. 
 
Te cilje boste laže dosegli skupaj z učitelji, starši, tudi starimi starši, brati, sestrami in 
predvsem sošolci, kajti medsebojno sodelovanje in pomoč sta v življenju vedno zelo 
pomembna. Še posebej pa bi vam rad povedal, da odrasli razumemo, da je čas 
šolanja tudi čas odraščanja, ko učenci razvijate odgovornost, pa tudi spoštovanje – 
najprej spoštovanje do vaših sošolcev, učiteljev, pa tudi spoštovanje do šole kot 
ustanove. 
 
Šola ima skupaj z vami, učitelji in starši pomembno nalogo in odgovornost. Prinaša 
vam znanje in sposobnosti, s pomočjo katerih boste v življenju dosegli varnost in 
srečo. Tudi sami boste gotovo spoznali, da je šola zakon, ker vam bo vse, kar boste 
v njej spoznali, zelo koristilo. 
 
Drage učenke in učenci, spoštovane učiteljice in učitelji, dragi starši in stari starši, 
vsem vam želim, da bi bili tako prvi šolski dan kot tudi vsi naslednji šolski dnevi lepi, 
veseli in da bi se vam izpolnile vse želje in vsa pričakovanja. Srečno!  
  
Video nagovora predsednika republike dr. Danila Türka ob prvem šolskem 
dnevu lahko ogledate na povezavi:  
http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/dokumentiweb/45B770CB0E009D4CC12578FD003355B7?OpenDocument 
 

 

 

 

 

http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/dokumentiweb/45B770CB0E009D4CC12578FD003355B7?OpenDocument
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Tekmovanje peric v splakovanju perila 

Turistično društvo Studenci je 11. junija organiziralo enajsto tekmovanje peric v 
splakovanju perila pri Jožefovem studencu na Studencih. Sodelovale so tudi učenke 
OŠ Janka Padežnika pod mentorstvom učiteljice Andreje Mirt. Plesni pari pod 
mentorstvom učiteljice Koraljke Čeh in učitelja Dejana Peklarja so popestrili kulturni 
program s predstavitvijo plesov v ritmu angleškega valčka, cha-cha-cha in merenge.  

  

                         



 

                                                                                           Več slik si lahko ogledate 
na naslovu: 

                                 OŠ Janka Padežnika, Maribor > Galerija > NOVICE > Šolsko leto 2010_2011 

> Tekmovanje peric v splakovanju perila (junij 2011)  

Zapisal: 
Dejan Peklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/
http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx
http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE
http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202010%5F2011
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Ekskurzija na avstrijsko Štajersko 

Drugo soboto v juniju 2011 se je 16 staršev in 30 učencev odpravilo na ekskurzijo na 
avstrijsko Štajersko, v majhno mestece Mautern, kjer se nahaja park alpskih živalin in 
park doživetij. 

Pot nas je vodila po Phyrnski avtocesti vse do ciljne točke, kraja Mautern. S 
sedežnico smo se peljali na vrh hriba Elfenberg (nadmorska višina 1.100 m), kjer 
smo si med sprehodom po gozdni cesti ogledali čez 200 alpskih živali. Od blizu smo 
si ogledali polarne volkove, kozoroge, rakune, rise, jelenjad, bizone, divje konje, divje 
svinje in mnoge druge živali. V posebnem spominu nam bo zagotovo ostalo 
hranjenje rjavih medvedov ter ogled hranjena ptic roparic. Otroci so si čas krajšali 
tudi na mnogih igralih, ki so bila zagotovo zelo pustolovska. 

V popoldanskem času smo se s sedežnico vrnili  v dolino in se odpravili proti 
Sloveniji. 

V galeriji si lahko ogledate nekaj utrinkov iz ekskurzije. 

  

                       



 

Zapisala: Stanka Emeršič, vodja ekskurzije 

  

Več slik si lahko ogledate na naslovu: 

                                         OŠ Janka Padežnika, Maribor > Galerija > NOVICE > Šolsko leto 

2010_2011 > Izlet v Mautern (junij 2011) 
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                                                                           Likovni svet otrok v 
Šoštanju                                                                

    Mb; maj, 2011 

Tudi letos je potekal natečaj Likovni svet otrok, ki je bil tokrat že 43. po vrsti. Tema 
tokratnega razpisa je bila Barve na risbi, sliki, grafiki, kipu in arhitekturi in je bila 
zastavljena dovolj široko, da je otrokom omogočala ustvarjati v najrazličnejših 
likovnih tehnikah in upodabljati najrazličnejše motive. Seveda so se tudi naši 
najmlajši, učenci prve triade skupaj z učiteljicami in vzgojiteljicami, pridno lotili dela. 
Ves trud, pridnost, spontanost, izvirnost in vestnost pri likovnem ustvarjanju se je tudi 
tokrat izplačal, saj smo bili ponovno zelo ali še bolj uspešni kot prejšnja leta. Na 
letošnji natečaj Likovni svet otrok je prispelo precej likovnih del predšolskih otrok in 
del osnovnošolcev. Strokovna komisija, ki so jo sestavljali visokošolska učitelja PEF 
Maribor doc. dr. Matjaž Duh (predsednik) in doc. dr. Tomaž Zupančič (član) in 
asistentka s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru Jerneja Hercog, prof. (članica), 
je za kakovostno mentorsko delo podelila nagrade petim likovnim pedagogom oz. 
šolam. Vsekakor je razveseljujoč podatek, da je med temi petimi bila izbrana 
tudi naša šola, ki je prejela posebno nagrado za likovno ustvarjanje, hkrati pa 
so vsi  učenci, ki so bili izbrani, prav tako pa njihovi mentorji, prejeli Zlato 
priznanje, kar je za naše najmlajše likovne ustvarjalce velik uspeh.  

Učenci in njihovi mentorji, ki so prijeli priznanja: 

         Filip Skerbinek Rosenfeld, priznanje 1. R (Branka Meznarič in Marjetka 
Mataln)  

         Anney Krajnc, Emina Haliti, Jan Rauter, Maks Perčič, Taj Kramberger, vsi 
učenci 1.a (Janja Modrijančič in Lidija Šauperl) 

         Marsel Lajh 3. A (Nevenka Pušnik) 

         Nino Breznik 2.b (Nina Malajner, Mateja Andrejašič) 

         Mojca Žunko, Žan Vivod, 1. b  (Petra Damiš Lavrenčič, Branka Meznarič) 

         Elvedin Bislimi, Filip Rosenfeld – Skerbinek, Matej Marin, Sara Volgemut, 2. A 
(Petra Lebar Kac) 

Odprtje 43. likovne razstave je bilo v petek, 20. maja 2011, ob 18. uri v avli 
Osnovne šole Šoštanj. Ob odprtju so pripravili čudovit kulturni program. 
Razstave so se udeležili  nekateri nagrajeni učenci, njihove mentorice in gospa 
ravnateljica Sonja Filipič, ki je v imenu naše šole prevzela tudi nagrado. Na 
tokratni razstavi je bilo razstavljenih 378 likovnih del in 81 kipov, med njimi tudi 
vsa likovna dela naših otrok. Kot je ob razstavah Likovni svet otrok že v navadi, je 
okoli 40 likovnih del reproduciranih tudi v katalogu. Med njimi ponosno eno stran 
krasi tudi delo učenke 1. a razreda, Emine Haliti.  

Raznolikost razstavljenih del je težko povzeti in opisati z nekaj besedami, 
vsekakor pa ima vsako delo svojo zgodbo, ki nam jo preko likovnega izdelka 
posreduje njen mladi ustvarjalec. 

  



                                                       

 

                      Pripravili: Nevenka Pušnik in Branka Meznarič 
 

 

 

 

 

 

 



 

19. maj 
 

Uspehi naših športnikov se kar vrstijo      
   

  
19. maja je bilo v Mariboru na Poljanah področno tekmovanje v atletiki. Uspešno so 
tekmovali: Agim Jašaraj, Ming Hao Qiu, Tina Kosič Špela in Jure Grgič. Še 
uspešnejši pa so bili trije naši tekmovalci, ki so postali področni prvaki. Med 
mlajšimi tekmovalci sta to bila Maja Žgajnar s preskočenimi 423 cm v daljino in Nik 
Oražem s preskočenimi 150 cm v višino. Med starejšimi tekmovalkami je bila 
najboljša Nadja Zavec, ki je tekla 41,51 s na 300 m. Nadja je dobila tudi pokal za 
najboljši rezultat na področnih tekmovanjih. 
  
                                          

 
  

                                                   Vsem področnim prvakom, kakor tudi ostalim, ki so 
tekmovali, iskreno čestitamo. 
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Likovni natečaj 10. Cici umetnije 

»Cici umetnije so praznik otroškega likovnega ustvarjanja« je dejal dr. Tomaž 
Zupančič. So državna likovna prireditev, na kateri sodelujejo predšolski otroci in 
učenci prvega triletja. Letos praznujemo že 10. Cici umetnije. Tudi naši otroci prve 
triade pridno ustvarjajo in pod budnimi očesi učiteljic in vzgojiteljic nastajajo čudovita 
likovna dela, ki jih pošljemo na različne likovne natečaje. Tako smo ponovno 
sodelovali tudi na državnem likovnem natečaju 10. Cici umetnij, kjer smo bili ponovno 
zelo uspešni. Na likovni natečaj je prispelo 4847 likovnih del, med katerimi je morala 
strokovna komisija, ki jo sestavljajo dr. Tomaž Zupančič s Pedagoške fakultete 
Maribor, dr. Tonka Tacol s pedagoške fakultete Ljubljana, Alenka Vidrgar, 
akademska kiparka, in Azad Karim, akademski slikar, izbrati najboljša. Na natečaju je 
sodelovalo 241 osnovnih šol s 3089 likovnimi deli. Merila izbire so bila 
inovativnost, drzne ideje, izvirnost, radovednost, domišljija…pristnost otroškega 
ustvarjanja. Nagrajenih je bilo 15 najboljših likovnih del, podeljenih pa tudi veliko 
priznanja. Naša šola je ponovno dokazala, da na likovnem področju v prvi triadi 
prevladuje ustvarjalno okolje in prijazno in varno vzdušje, ki otroke spodbuja k 
odprtosti in želji po ustvarjanju. Med 15 nagrajenimi deli je bilo namreč tudi delo 
našega učenca, Aneja Rogine iz 1. A razreda (mentorici: Janja Modrijančič in Lidija 
Šauperl). Nekaj učencev pa je prejelo tudi priznanja:  

-          Lendrit Kelmendi, Fabijan Bisljimi in Marko Kohek učenci 1. B razreda 

(mentorici: Petra Damiš Lavrenčič in Branka Meznarič) 

-          Teja Zalokar, učenka 2. B razreda (mentorica: Nina Malajner) 

-          Mario Bera in Nik Čižič, učenca 3. A razreda (mentorica: Nevenka Pušnik) 

  
V torek, 10. 5. 2011, je bila v Etnografskem muzeju v Ljubljani, ob 11. uri 
slavnostna otvoritev razstave najboljših likovnih del. Pripravili so čudovit kulturni 
program s petjem otrok ter  pripovedovanjem zgodb ob katerih so vsi prisotni 
povabljeni, predvsem otroci izjemno uživali. Po programu smo se odpravili na 
razstavo ogledat čudovita likovna dela otrok iz vseh koncev Slovenije. Pogled na 
izbrane otroške likovne izdelke nam na svojstven način pričara trenutek otrokovega 
likovnega ustvarjanja in izraža njegov svet. 

  

                                 



  
                                           Pripravili: Nevenka Pušnik in Branka Meznarič 
 

 


