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TABOR ZA NADARJENE 
 

 

TABOR ZA NADARJENE 

(PIRAN, 22. 5.  -  24. 5. 2015) 

  

1. in 2. dan 

  

Objave  
(PROSIM KLIKNITE) 

  
  
  
  

 
  

 

TABOR ZGODNJEGA NARAVOSLOVJA 
 

 

TABOR ZGODNJEGA NARAVOSLOVJA 

(1. - 3. razred) 

  
(RANČ DRAVINJA, 22. 5. - 24. 5. 2015) 

  
  
  

1. in 2. dan  
  
  
  

Objave   

http://www.padeznik-mojasola.si/Mozaik%20taletnov/Lists/Objave/AllItems.aspx
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(prosim kliknite) 

  
  

  
  

 

12. maj 2015 
 

 

  

POPOTOVANJE PO VESOLJU 

 

V torek, 12. 5. 2015, smo se učenci izbirnih predmetov iz astronomije odpravili v 
Vitanje, kjer smo obiskali KSEVT (Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij). 
Že sama stavba je nekaj posebnega, saj se nam zdi, da vstopamo v vesoljsko ladjo. 

Skozi zgodovino vesoljskih poletov smo spoznali vizije Hermana Potočnika 
Noordunga ter izvedeli, da je pri razvoju programa Voyager sodeloval tudi Slovenec 
dr. Anton Mavretič. Zanimivo je bilo videti hrano, ki jo uživajo astronavti v vesolju ter 
izvedeti kako preživljajo dneve na vesoljski postaji. Izvedeli smo tudi, da so Nasini 
znanstveniki pred leti ujeli signal iz vesolja, poimenovali so ga »Wow«. V isti smeri  

so poslali signal nazaj, vendar do danes ni bilo »odgovora«. Spoznali smo, da rakete 
delujejo po Newtonovem zakonu, ki govori o akciji in reakciji. To smo preizkusili tudi 

sami, saj smo v parih izdelali avtomobilčke »na raketni pogon«. Seveda je sledila 
napeta tekma, čigav avtomobilček bo »poletel« dlje. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

  

Nekaj utrinkov z našega popotovanja »po vesolju«… 

  

Več fotografij si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi: 



 POPOTOVANJE PO VESOLJU (maj 2015) 

(PROSIM KLIKNITE) 

  
 

9. maj 2015 
 

 

  

DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV 

 

V soboto, 9. maja 2015, je na OŠ Metlika v Metliki poteklo 38. državno tekmovanje 
mladih čebelarjev. Udeležilo se ga je skoraj 500 tekmovalcev iz celotne Slovenije. 

Naši učenci so dosegli izjemne rezultate. 

 Bronasto priznanje so prejele šestošolke Lia Žunec, Katjuša Salemović, Živa Žurga 
in Sara Volgemut. 

Osmošolca Maja Pongrac in Tine Koritnik sta osvojila ZLATO PRIZNANJE. 

  

ČESTITAMO! 

Mentor: Dejan Peklar 
 

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202014%5F15%2FPOPOTOVANJE%20PO%20VESOLJU%20%28maj%202015%29
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


16. maj 2015 
 

 

 

Dne 10. 4. 2015, smo se z učenci odpravili na regijsko tekmovanje 

Znanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav, ki je potekalo na 

osnovni šoli Velika Nedelja. Sodelovali so v kategoriji konstruktorstva, in 

sicer Konstruiranje z Lego gradniki za predšolske otroke in za učence 

prvega triletja osnovne šole. Prvošolec Staš Sitar v kategoriji K1 in 

drugošolec Filip Pitamic v kategoriji K 2 sta dosegla odlično tretje 

mesto. Jaka Kiker se je z zmago v svoji kategoriji uvrstil na državno 

tekmovanje. 

Državno tekmovanje je potekalo 16. 5. 2015 na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani.  

  

Jaka se je z ustvarjalnim, estetskim in tehnično dovršenim izdelkom 
uvrstil na izjemno 7. mesto. 

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 
  

 Iskrene čestitke vsem sodelujočim.  
  
  

Mentorica Petra Erjavc.  
 

14. maj 2015 
 

 

Otroška varnostna olimpijada 

Že deseto leto zapored so učenci 4. razredov sodelovali v preventivnem projektu 

Otroška varnostna olimpijada. Organizator dogodka Ministrstvo za notranje zadeve 

oziroma Policijska postaja Maribor II, je tekmovanje organiziralo v četrtek, 14. 5. 

2015, na osnovni šoli Draga Kobala v Mariboru. Naši učenci so na različnih 

tekmovalnih poljih pokazali izredno veliko znanja o varnosti in zaščiti. Z odličnim 

medsebojnim sodelovanjem, spodbujanjem in spretnostjo so na področnem 

tekmovanju dosegli izjemno 5. mesto. Iskrene čestitke.  

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


  

Zapisala mentorica Petra Erjavc. 

 

maj 2015 
 

 

Učence, ki obiskujejo ustvarjalni krožek, je k likovnemu izražanju tokrat motiviral 
naslov natečaja »Jabolko –čudežni sadež«. To je tema 7. likovnega ekonatečaja 
revije NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR, namenjenega osnovnošolcem iz vse 

Slovenije, ki  je letos organiziran v sodelovanju s Kozjanskim parkom iz Podsrede. 

Med 372 prispelimi deli je strokovna žirija v sestavi dr. Beatriz Tomšič Čerkez 
(likovna pedagoginja), Vesna Zakonjšek (krajinska arhitektka) in Irena Cerar 

(odgovorna urednica NG Juniorja) izbrala le 20 nagrajencev. 

Pri izboru je žirija upoštevala domiselnost predstavljenega motiva, primerno in 
ustvarjalno uporabo likovnih materialov ter postopkov dela, splošno izvirnost in 

zanimivost likovnega izdelka. 

Na odlično drugo mesto se je uvrstil učenec Jošt Hőlbl iz 1. a, med 20 nagrajenih  
pa je bil tudi Jaša Braun iz  1. a. 

Vsa nagrajena likovna dela so 9. maja 2015, razstavili v Kozjanskem parku, kjer so 
podelili nagrade, tega dne pa so se nagrajenci skupaj s starši  podali na doživljajski 

potep po Kozjanskem parku. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


Joštovo likovno delo je objavljeno tudi v majski številki revije NG Junior. 

Joštu in Jaši iskreno čestitam. 

 

Mentorica Branka Meznarič 
 

10. april 2015 
 

 

Uvrstitev naše ekipe na državno tekmovanje v Ekokvizu  

(šolsko leto 2014/2015) 

Šolsko tekmovanje v ekoznanju je potekalo v petek, 6. marca 2015. Sodelovali so 
učenci 6., 7. in 8. razredov. Šestošolci so obdelali učno gradivo čebele in medonosne 
rastline pod mentorstvom učitelja Dejana Peklarja. Učiteljica Mateja Slana Mesarič je 

bila mentorica sedmim razredom (učno gradivo les) ter osmim razredom (učno 
gradivo energija). 

Ekipa janko5, ki so jo sestavljale 3 učenke (Lea Diana Dajčman, Katjuša Salemović 
in Izabela Štok), so dosegle odličen rezultat, saj so med 331 ekipami v regiji dosegle 
1. mesto. Na državnem nivoju so od sodelujočih 1312 ekip dosegle izjemno 3. mesto. 

Dekleta so se uvrstila v finale tekmovanja o ekoznanju, ki sta ga je organizirala 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


Društvo Doves in Telekom Slovenije. Državno tekmovanje je potekalo 10. aprila 2015 
v Ljubljani na Osnovni šoli Toneta Čufarja.  

Naše učenke so s tem postale ene izmed dvanajstih najboljših ekip v Republiki 
Sloveniji. 

 

  

Vodja šolskega tekmovanja 

Mateja Slana Mesarič 
 

april 2015 [4]  
 

 

PODROČNO TEKMOVANJE  
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL 

(22. april 2015) 
 

Kot že vsi veste, naša šola ima zelo dobre plesalce. Svojo kvaliteto smo dokazali tudi 
na področnem tekmovanju Šolski plesni festival, ki je potekal Gorišnici. 

 
V standardnih plesih za 2. triletje smo osvojili vsa prva tri mesta. Zlato sta osvojila 

Teja Zalokar in Mitja Marin, srebro Ana Plavčak in Jaka Nežmah, bron pa Alina 
Truntič in Ivan Ostojić. Teja Zalokar in Mitja Marin sta osvojila še eno medaljo in sicer 

srebro v latinsko ameriških plesih. Naše veselje se tukaj ni ustavilo. V standardnih 
plesih za 3. triletje sta zlato osvojila Emilija Ostojić in Dario Petrović, bron pa Sara 

Nežmah in Jan Antolinc. 
 

Zelo dobre uvrstitve so dosegli tudi drugi tekmovalci, med njimi tudi plesalke 
posameznice, ki jim iskreno čestitamo. 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


   

 
  



 
  

Mentorji: 
Koraljka Čeh, Davor Bozovičar, Dejan Peklar 

 

16. april 2015 
 

 

Svečana prireditev ob 17. prazniku MČ Studenci 
 
 
V četrtek, 16. aprila 2015, je na Lesarski šoli Maribor potekala svečana prireditev ob 
prazniku Mestne četrti Studenci. V sklopu kulturnega programa so se predstavili tudi 

plesni pari naše šole pod mentorstvom učiteljice Koraljke Čeh in učitelja Dejana 
Peklarja. Celotno prireditev sta povezovala naša šestošolca, Lia Žunec in Gaj Boršič. 

Z deklamacijo o prijateljstvu so prireditev popestrili tudi učenci 6.a razreda. 
  

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx




 
 

Zapisal: 
Dejan Peklar 

 

april 2015 [3]  
 

 

ŠPORTNI DAN  
(ATLETIKA)  

  
(ponedeljek, 20. 4. 2015) 

  

  V ponedeljek, 20. aprila 2015, je na atletskem stadionu Poljane potekal 

športni dan za učence od 1. do 9. razreda. Učenci so se pomerili v teku na 
60 metrov, 600 metrov, skoku v daljino in višino ter suvanju krogle. 

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 



 
  



 
  

Več slik si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi: 

  

 Atletika_športni dan_20.4.2015  
(KLIKNITE) 

  
 

11. april 2015 [2]  
 

 

 
Revija otroških folklornih skupin 

Bistrica ob Dravi 

(11. 4. 2015) 

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202014%5F15%2FAtletika%5F%C5%A1portni%20dan%5F20%2E4%2E2015
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

 PLESALI SMO TUDI MI, NAJMLAJŠI: PONOSNI IN VESELI! 

  

 



 

  
NAŠ USPEŠEN NASTOP....RADI PLEŠEMO.....TO SMO MI...FOLKLORISTI!  

 

11. april 2015 [1]  
 

 

Dan druženja in gibanja vseh generacij  

(sobota, 11. 4. 2015) 
  
   

Na dan druženja in gibanja vseh generacij smo se v soboto, 11. 4. 2015, v velikem 
številu zbrali pred Domom pod gorco. Dan smo izvedli v sodelovanju z enotami Vrtca 
Studenci Maribor in Domom pod gorco. Pohodnikom in organizatorjem programa, so 
se nam priključili čebelarji družine Peter Močnik Studenci Pekre, taborniki roda 
Ukročene reke, Prostovoljno gasilsko društvo Studenci, društvo Kneip, Hiša 
eksperimentov in športno društvo Bodifit. Zelo smo veseli številne udeležbe, saj je to 
priložnost, ko združimo znanje in izkušnje v sproščenem duhu športa in druženja. 
Podali smo se na tri poti, in sicer na krajšo pot in tek v okolici Doma pod gorco ter 
orientacijski pohod na Pekrsko gorco. Slike povedo več kot besede, zato si jih le 
poglejte.  

  
UTRINKI: 

  
 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx




 
  

 

NAŠI ZMAGAVALCI! 



Najštevilčnejša družina na srečanju.  

Iskrene čestitke  naši EVI PEN in njeni družini.  
 

april 2015 [2]  
 

 

REZULTATI  ČETRTE  ZBIRALNE  AKCIJE  STAREGA  PAPIRJA  V 
ŠOLSKEM    LETU 2014/2015 

(2. 4. 2015) 

 
RAZRED kg MESTO 

7.A 1578,5 1.  mesto 

         9.B 1469,8 2.  mesto 

3.B 1157,7 3.  mesto 

6.A 844,5 4.  mesto 

3.A 700,2 5.  mesto 

1.A 587,6 6.  mesto 

6.B 435,9 7.  mesto 

2.B 390,1 8.  mesto 

5.A 342,7 9.  mesto 

4.B 283,2  

2.A 248,7  

1.B 191,0  

4.A 178,8  

8.A 172,4  

2.C 82,6  

7.B 45,9  

9.A 41,5  

5.B 6,4  

8.B 0  

           
 
 
REZULTATI PO ŠTIRIH ZBIRALNIH AKCIJAH 
 

RAZRED kg MESTO 

3.B 3895,6 1.    mesto 

9.B 3781,6 2.    mesto 

6.A 3476,9 3.    mesto 
  

april 2015 [1]  
 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


Šola v naravi - 6. razred 

(7. 4. - 11. 4. 2015) 

  
  
  

Objave  
(prosim kliknite na povezavo) 

  

  

marec 2015 [3]  
 

 

Šola v naravi - 3. razred 

  

Vtisi in slike 

(1. in 2. dan) 

  

Objave  
(prosim kliknite na povezavo) 

  

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


 
  

 

21. 3. do 24. 3. 2015 
 

 

S PA-DEŽNIKOM V DUBLIN 
(21. – 24. 3.  2015) 

 
Že šesto leto zapored, v okviru nadstandarda naše šole, z učenci od 6. do 9. razreda 
odkrivamo lepote in znamenitosti evropskih prestolnic. Letos smo se odpravili še bolj 
zahodno kot prejšnja leta, v Dublin, prestolnico Irske. 
 
Obiskali smo obalo reke Liffey in z ladjico odkrivali skrivnosti mesta Dublin, ki so ga 
ustvarili že neustrašni Vikingi. Življenje Dublina od začetkov do srednjega veka smo 
odkrivali v zabavnem, interaktivnem muzeju Dubliniia, zaklade Keltov in Vikingov pa v 
narodnem arheološkem muzeju. Nismo potovali samo skozi preteklost irske 
prestolnice. Utrip irskega življenja smo začutili na dublinskih ulicah, zlasti živahnem 
Temple Baru ter v eni najslavnejših pivovarn na svetu – pivovarni Guinness. 
Najslajše spomine smo odnesli iz tovarne čokolade Butlers, kjer smo aktivno 
ustvarjali svoje čokoladne sanje. Verjetno najbolj živahne in zabavne ure smo 
preživeli v enem izmed dublinskih športnih klubov, kjer smo se učili treh irskih 
nacionalnih športov, irskega nogometa, handballa in hurlinga. Sprehodili smo se tudi 
skozi slavni Trinity College in staro knjižnico, kjer hranijo starodavne spise, med 
drugimi tudi več kot tisoč let staro Book of Kells. 
 
Prijaznost irskih prebivalcev in nova vznemirljiva doživetja so ustvarili nepozabne 
spomine, ki jih bomo obujali vsaj do naše naslednje, nove pustolovščine.  

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


  
  

 
  

Udeleženci ekskurzije 

  

Več fotografij si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi: 
  

 S PA-DEŽNIKOM V DUBLIN  
(PROSIM KLIKNITE) 

 

KROŽNA POT – OD PITNE DO ODPADNE VODE (marec 2015) 
 

 

KROŽNA POT – OD PITNE DO ODPADNE VODE 

Ob svetovnem dnevu voda, 22. marcu, je organizirala Mestna občina Maribor, 
Inštitut za ekološki inženiring d.o.o., Filozofska fakulteta Maribor, Kmetijsko 

gozdarski zavod Maribor, Mariborski vodovod, Aquasystems, Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano za učence 5. razreda OSNOVNE ŠOLE 

JANKA PADEŽNIKA MARIBOR, dan odprtih vrat. 

 
 

NARAVOSLOVNI DAN 
 

Najprej smo se zjutraj dobili pred šolo. Od tam smo se odpravili do avtobusne 

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202014%5F15%2FS%20PA%2DDE%C5%BDNIKOM%20V%20DUBLIN
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


postaje na Valvasorjevi ulici. 

Avtobus je bil poln, zato so nekateri stali, nekateri pa sedeli. Peljali smo se do 
centra mesta, potem pa izstopili. Peš smo se  odpravili do Treh ribnikov, kjer 

smo počakali na vodnici, ki sta nam razdelili mape, v katerih je bilo veliko 
učnih listov in nekaj zloženk. Odšli smo na Piramido. Tam smo spoznali kje se 

nahaja podtalnica, ki jo črpajo, da imamo pitno vodo. Po malici smo se 
odpravili do vodarne Mariborskega vodovoda in črpališča na Vrbanskem 

platoju. 

Na poti smo se ustavili pred Mariborsko fakulteto za matematiko in fiziko, kjer 
smo si ogledali delni sončev mrk. Vmes smo ga še velikokrat opazovali s 

posebnimi stekli in očali s posebno folijo. 

Ko smo prišli do Mariborskega vodovoda, sta nas tam čakali dve televizijski 
ekipi in ena radijska. Dobili smo darilca in bonbone. Potem smo se odpravili 

ogledat kaskade. Spoznali smo, da za preverjanje vode uporabljajo ribe. 

Po končanem ogledu, smo odšli do avtobusa, ki nas je odpeljal do drugega 
dela Maribora, v čistilno napravo. Tam smo si ogledali najprej kako ločijo 

odpadke iz umazane vode, potem jih stisnejo skupaj in odpeljejo na smetišče, 
vodo pa dajo v ogromne bazene, kjer jo prečistijo mikroorganizmi, potem gre v 
druge ogromne bazene, kjer se umazanija useda, nato jo čisto spustijo v reko 

Dravo. Ogledali smo si tudi laboratorij. Ko je bilo konec ogleda,  so nam 
razkužili roke z razkužilom in dobili smo plastenko pitne vode. 

Nato nas je avtobus zapeljal do šole, kjer smo izstopili. Dan je bil zanimiv. 



 

  

Več fotografij si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi: 

 KROŽNA POT – OD PITNE DO ODPADNE VODE  

(KLIKNITE) 

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FKRO%C5%BDNA%20POT%20%E2%80%93%20OD%20PITNE%20DO%20ODPADNE%20VODE


Lara Mavrič, 5. a 
 

20. marec 2015 
 

 

OPAZOVALI SMO DELNI SONČEV MRK 20. 3. 2015 

V petek, 20. 3. 2015, sta nas z igro senc razveselila Luna in Sonce. Imeli smo 

priložnostopazovatidelnisončevmrk,dogodek,nakateregasmoseastronomi

našešoleženekajčasapripravljali. Našolskemdvoriščusovsiučencinašešole

opazovali mrk: 

-         steleskopom,nakateremsmoobjektivprekrilizzaščitnofolijo, 

-         spomočjodrugegateleskopasmoSonceopazovalikotprojekcijonabel

zaslon, 

-         zzaščitnimiočaliin 

-         zvarilnomaskohišnikaDraga. 

  

Mrk nam je uspelo tudi fotografirati. 

 

 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


  

 

 

  

 

 Večfotografijsilahkoogledatenaspodnjispletnipovezavi: 

Šolskoleto2014_15 

(KLIKNITE) 
 

marec 2015 [2]  
 

 

Prireditev PLESNO POPOLDNE 
  

Na šolski prireditvi so nastopili plesni pari prvega in drugega izobraževalnega 

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202014%5F15&View=%7bA4690E49-66C8-4747-9AD6-01F4FEE5829F%7d
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


obdobja v tekmovalnem delu. Za področno tekmovanje so bile zbrane tudi plesalke 
posameznice.  

Predstavila se nam je skupina Plesno baletna pravljica, v kateri so nastopile deklice 
iz 1. in 3. razreda s točko »Labodji ples« pod vodstvom koordinatorke Lee Sitar. 
Plesni klub Pingi je tudi v letošnjem šolskem letu sodelovala z našimi plesalci. 

Povabili so nas na mednarodno plesno tekmovanje Maribor open, kjer so nastopili v 
revijalnem delu. Na prireditvi sta nastopila Tara Bohak in David Odstrčil. Ples je jezik, 
v katerem je vsak gib beseda. Nika Makuc, Teja Makuc, Anja Markuš, Pia Planinšek, 

Ana Plavčak, plesalke Galerije plesa so se predstavile v koreografiji Mojce Ussar. 

 



 



 

Več fotografij si lahko ogledate na spodnji povezavi: 

Prireditev PLESNO POPOLDNE (17. 3. 2015)  

(kliknite) 

  

 
 

marec 2015 [1]  
 

 

Državno tekmovanje iz znanja  
nemščine za devetošolce 

  
  
  

Naša šola je v četrtek, 5. 3. 2015, gostila državno tekmovanje iz znanja  

nemščine za devetošolce. Na šoli je tekmovalo 76 devetošolcev. Ob tej  

priložnosti smo jim pripravili kratek program, ki ga je vodila osmošolka  

Kaja Hauptman. 

Nekaj utrinkov s prireditve je mogoče videti na priloženih fotografijah.  

Po sami prireditvi se je pričelo tekmovanje, kjer smo 

še posebej  držali pesti za naša devetošolca, Žigo Ademoviča in Nejca  

Planinška. 
  

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202014%5F15%2FPrireditev%20PLESNO%20POPOLDNE%20%2817%2E%203%2E%202015%29
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 



  

 
 

februar 2015 
 

 

JAZ TEBI MLADOST, TI MENI MODROST 

  
 

V Domu pod Gorco so nas vljudno pričakali starostniki in nas sprejeli v njihov prostor 
za šport. Najprej smo se pomerili v odbojki, v kateri smo jih premagali za eno točko. 

Sledil je dvoboj v metih na koš. V tej igri so bili starostniki zelo dobri, ampak je bil izid 
izenačen. Potem smo se tekmovalci šole zelo prestrašili, kdo bo zmagal v drugem 

dvoboju. Res smo se imeli česa bati, saj so starostniki v štafeti zmagali. Za naslednji 
dvoboj pa so bile potrebne izkušnje in zato so zopet zmagali starostniki. Bilo je 

napeto, saj smo bili izenačeni in pred nami je bil odločilen dvoboj z bonboni. Mladi se 
bolj spoznamo na bonbone, zato smo ta dvoboj zmagali. Starostnike smo premagali 

za eno točko, pojedli njihove dobrote in se srečno vrnili v šolo. 
 

Jure Seifried in Bor Hren, 5. a 
 
 
 

V domu za ostarele mi je bilo všeč. Tam smo imeli štiri različne športne igre. Bile so 
zelo zabavne. Najprej smo igrali tri na tri odbojko, potem smo imeli košarko. 

Tretja igra je bila zlaganje časopisa. Četrta, zadnja igra pa je bila zlaganje bonbonov 
po barvi. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


Starejše ljudi je bilo prijetno spoznati, ker so zelo igrivi in prijazni. 
Na koncu smo se lahko posladkali in spili kozarec soka. 

Tako se je ta dan s starejšimi končal. 
 

Taj Kramberger, 5. a 
 

 
 

Odpravili smo se v Dom pod Gorco. S starostniki smo na začetku igrali odbojko sede  
z balonom in penastimi palicami. V odbojki smo dvakrat zmagali mi. Naslednja 



športna igra je bila košarka. Najprej smo se vsi preizkusili in najboljših pet je prišlo v 
ekipo. V njej smo bili Anney, Jure, Tjaša, jaz in Vall. Nato se je preizkusilo še pet 
starostnikov. Mi smo zadeli 4 točke in tudi starostniki so zadeli 4. Košarka je bila 

izenačena. Po košarki so sledile štafete. Pri tem je v košu bilo deset žog. To igro je 
igralo pet ljudi. Podajali so si žogo iz roke v roko. Na drugi strani je bil prazen koš. Pri 

zadnjem igralcu je bil koš, v katerega je dal žoge, ki jih je dobil. Zmagali so 
starostniki. Mi smo imeli čas triintrideset sekund, oni pa trideset. Za to igro je sledilo 
zlaganje časopisov, ki so bili razmetani na mizi. Mi smo ga morali zložiti od prve do 
dvaintridesete strani. Tudi v tem so zmagali starostniki, saj ga mi nismo znali zložiti. 
Po tej igri smo bili izenačeni dvanajst proti dvanajst. Zadnja igra je bilo razvrščanje 

bonbonov po barvah. Stresli smo celo vrečko bonbonov na mizo. Na njej so bile tudi 
škatle z barvnim papirjem. Bili so zeleni, oranžni, rumeni in rdeči bonboni, zato so 
tudi barvni papirji bili takšnih barv. V tej igri smo zmagali mi. Po tej igri smo sešteli 

točke in smo premagali starostnike za eno točko. Vsak je pojedel bonbon, ostale pa 
smo razdelili starostnikom. Sledilo je fotografiranje. Starostnikom smo še malo zapeli 

in odšli v sobo, kjer smo se posladkali in popili sok. Ko smo se oblekli, smo se 
odpravili nazaj v šolo in tako se je naš dan končal. 

 
Ema Husaković, 5. a 

  



  

  
Danes smo se odpravili v Dom pod Gorco. Tam smo se zelo zabavali in se s 

starostniki družili v športno-aktivnem smislu (OŠ Janka Padežnika proti Domu pod 
Gorco). 

Najprej smo igrali odbojko malo drugače, saj smo sedeli na stolih in s penastimi 
kačami udarjali balon. To igro smo igrali dvakrat in dvakrat zmagali. Potem smo igrali 

košarko, metali smo žogo na koš, vsaka ekipa je imela deset članov. Bili smo 
izenačeni. V naši ekipi sta zadnji dve točki dali punci. Sledila je igra štafeta. Pri njej 



smo si podajali žogice, zmagali so starostniki. Sledil je časopis, spet je zmagal Dom 
pod Gorco. Naslednja igra je bila zelo sladka, saj smo razvrščali bonbone. S to igro 

smo zmagali, čeprav samo za eno točko več. Vendar ne štejejo točke in zmaga, 
ampak pogum, druženje in zabava. In jaz sem se pri tem zelo zabavala. 

Na koncu smo jim še nekaj zapeli in dobili sok ter pecivo, potem pa se odpravili nazaj 
v šolo. Bil je zelo lep dan. 

 
Lara Mavrič, 5. a 

 

Evropski dan jezikov 
 

 

EVROPSKI DAN JEZIKOV 

26. 9. 2014 

 

 
Je obogatitvena dejavnost, ki smo jo na šoli izvedli že 12. leto. Od leta 2002 naprej 
povabimo ob Evropskem dnevu jezikov v goste otroke iz vrtca Studenci, ki skupaj z 

našimi prvošolci sodelujejo pri različnih dejavnostih. 

Cilj vsakoletnega druženja je otroke opomniti na Evropski dan jezikov, otroke naučiti 
besed v tujem jeziku oz. v več tujih jezikih ter jim privzgojiti pomen učenja in znanja 

tujih jezikov. 

Letošnji Evropski dan jezikov je bil namenjen jezikom sosednjih držav. Otroci iz vrtca 
Studenci, enota Poljane, Iztokova in Pekrska so v petek, 26.9.2014, obiskali naše 

prvošolce. Da je delo lažje potekalo, smo jih razdelili v dve skupini. Vsaka skupina je 
uvodoma spoznavala zastave Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije. Nato 
so jih osmošolke Neža, Pia in Šaha naučile, kako se pozdravijo v teh državah. Sledilo 

je izdelovanje zastavic. Vsak udeleženec si je pobarval zastave omenjenih držav in 
jih pritrdil na slamice. 

Pisane zastavice so vsem polepšale turoben jesenski dan. 

 

Zapisala: 

Stanka Emeršič 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

  
  
  
  
 

Ljubljana 
 

 

IGRIVI DAN V LJUBLJANI 

 

V okviru Tržnice znanja smo se 19. novembra 2014 udeležili delavnic na temo igre. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


Delavnice so potekale v Festivalni dvorani v Ljubljani pod okriljem Goethe inštituta. 
Namen delavnic je bil preizkus iger za učenje nemščine, ki so nastale v okviru 

projekta »Igralna mrzlica«. Tako je 25 učencev iz druge in tretje triade naše šole 
imelo priložnost preizkusiti več kot 40 iger v nemščini ter jih tudi po vnaprej določenih 

kriterijih oceniti. Za občasne »prevode« sva poskrbela učitelja. 

In še mnenja posameznik udeležencev delavnice: 

Ta dan mi je bil všeč, ker sem se tudi naučila nekaj novih stvari in ta tržnica znanja je 
bila drugačna kot druge. Bila je nekaj posebnega. 

Pia Planinšek, 8.a 

Današnji dan se mi je zdel zelo zabaven, poučen in zanimiv. Nekatere delavnice pa 
so bile še posebej odlične. 

Mitja Marin, 6.a 

Naš izlet se mi je zdel noro zanimiv. Vse igre so bile super, najboljša se mi je zdela 
igra »Jenga« ali stolp iz lesenih palčk, pri katerih smo izvlekli po eno palico in pazili, 

da se stolp ni podrl. 

Kaja Hauptman, 8.b 

Današnji dan mi je bil zelo všeč, saj je bil drugačen kot vsi ostali. Najbolj všeč mi je 
bilo igranje različnih družabnih iger. Veliko novega smo se naučili, saj so potekale v 

nemškem jeziku. 

Manca Popošek, 7.r 

Današnji dan je bil zelo poučen in zabaven. Veliko sem se naučila (v nemščini). Bilo 
mi je res zelo všeč. 

Mojca Žunko, 5.b 

Na današnjih delavnicah mi je bilo zelo všeč. Skupaj s prijatelji smo poslušali in igrali 
zanimive in poučne igre. Igre so mi bile zelo všeč in bi jih igral še več časa. 

Matej Zazijal, 8.a 

 

Današnji dan mi je bil zelo všeč in nepozaben. Najbolj mi je bilo smešno, ko smo 
plesale in delale izzive. Zelo sem se zabavala. Smešne so mi bile tudi krogle, ki so se 
same premikale. Ko si zacvilil višji in nižji ton, so se premaknile. Iris in jaz sva najbolj 

cvilili. In nato smo šli domov. Škoda. 

Alina Truntič, 4.a 



 

 

Zapisala: 

Stanka Emeršič 

Niko Osvald 
 

januar 2015 [2]  
 

 

ZIMOVANJE 

(26. 1. 2015 - 30. 1. 2015) 

  

Vtisi in slike  

  

Objave 

(prosim kliknite)   

   

 

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


  

   
 

januar 2015 [1]  
 

 

 Državno tekmovanje Bober 2014/2015 
 

V soboto, 17. januarja 2015, je na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani 

potekalo državno tekmovanje v računalništvu in računalniški pismenosti Bober. Na 

državno tekmovanje se je uvrstilo 186 osnovnošolcev od skupno 12 000 tekmovalcev 

iz celotne države. Našo šolo sta zastopala Matjaž Jenuš iz 7.B in Tine Koritnik iz 8.B 

razreda. Matjaž Jenuš se je v kategoriji tekmovalcev 7. razreda uvrstil med 45 

najboljših v državi.  

Tine Koritnik pa je v kategoriji 8. razredov dosegel odličen rezultat ter prejel 

zlato priznanje. S svojim rezultatom se je zavihtel med 7 najboljših osmošolcev 

v Sloveniji. 

 

http://tekmovanja.acm.si/bober/2015/01/18/utrinki-z-dr%C5%BEavnega-tekmovanja-bober-20142015
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

  

Čestitamo! 
 

december 2014 [3]  
 

 

NASTOP UČENK IN UČENCEV NA MEDNARODNEM PLESNEM 

TURNIRJU  
(MARIBOR OPEN 2014) 

  

(5. december 2014) 

  

Plesni pari OŠ Janka Padežnika so tudi letos bili povabljeni, kot  
plesni gostje, na mednarodno tekmovanje v plesnih parih MARIBOR OPEN  

2014. 
 

Učenci od 4. do 9 razreda so se predstavili z dunajskim valčkom v  
posebni koreografiji obogateni z baletnim plesnim vložkom, v izvedbi  

naše učenke Zale Špolarič. 
 

Naši učenci so tudi tokrat, kljub nastopu v družbi priznanih plesnih  
mojstrov, pokazali odlično plesno znanje in osvojili simpatije publike. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

Več slik si lahko ogledate na spodnji povezavi: 

  
P l e sn i  p a r i _ 5_decembe r  2014   

( P RO S IM  K L I K NI T E  NA  ZGORN JO  POV EZAVO )  

  

Video si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi: 

video 

(KLIKNITE NA ZGORNJO POVEZAVO) 

Mentor ja :  

Koraljka Čeh in Dejan Peklar 

 

december 2014 [2]  
 

 

PREDBOŽIČNI IZLET V GRADEC 

V soboto, 13. decembra 2014 smo se odpravili na predbožični izlet v Avstrijo. 25 
učencev od 1. do 5. razreda je skupaj s starši oz. starimi starši obiskalo glavno mesto 

avstrijske zvezne dežele Štajerske, Gradec. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202014%5F15%2FPlesni%20pari%5F5%5Fdecember%202014
http://www.padeznik-mojasola.si/video/Forms/AllItems.aspx
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


Pot nas je vodila do središča mesta, kjer smo se z žičnico odpeljali na vrh Grajskega 
hriba, tam pa se sprehodili med stojnicami ter si ogledali urni stolp, simbol mesta 

Gradec. Po stopnicah smo se spustili s hriba in se sprehodili čez otok na reki Muri, 
umetni otok v obliki školjke,  vse do hiše moderne umetnosti, ki obiskovalce privabi s 

svojo »vesoljsko« obliko. Obe zgradbi sta bili zgrajeni v sklopu projekta Kulturna 
prestolnica Evrope leta 2003. Pot smo nadaljevali do glavnega trga, kjer smo si za 

kratek čas odpočili in se okrepčali. Udeleženci izleta so imeli nekoliko prostega časa 
za prehrano, nakupe ali sprehod med stojnicami. Nato smo se ponovno zbrali pred 
deželno hišo, kjer smo se razdelili v dve skupini. Odrasli udeleženci izleta so si pod 
vodstvom turistične vodičke ogledali mestno jedro s svojimi znamenitostmi, skupina 
učencev pa se je s tramvajem odpeljala do Otroškega muzeja, kjer so se udeležili 

delavnice na temo Science Bistro. Otroci so lahko videli in občutili, kako se pripravi in 
speče kruh, kakšnega okusa so različne začimbe in še mnogo »znanstvenega«. 

Ob koncu izleta smo si skupaj ogledali še igro zvonov ter ledne jasli, ki mesto v 
predbožičnem času še dodatno polepšajo. 

V večernem času smo se polni prijetnih vtisov vrnili na Studence. 

 

  



 

  

UTRINKI IZ BOŽIČNO NOVOLETNEGA BAZARJA 

(6. december 2014) 

  



  



 

  

Več fotografij si lahko ogledate na spodnji povezavi: 

  

Bož i č no  novo l e t n i  b a z a r  2 014  

( p r o s im  k l i k n i t e )  

  
 

december 2014 [1]  
 

 

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202014%5F15%2FBo%C5%BEi%C4%8Dno%20novoletni%20bazar%202014
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 
  



 
  
  

Več fotografij si lahko ogledate na spodnji povezavi: 
  

Bož i č no  novo l e t n i  ko nce r t  ( 22 .  de cembe r  2 0 14 ) 
  

(KLIKNITE) 
 

16. januar 2015 
 

 

DELAVNICE V DOMU POD GORCO 
 

Učenci 5. a razreda smo se 19. januarja srečali s starostniki v Domu pod gorco. 
Skupaj smo izdelali dekoracijo za okrasitev doma v času pusta in valentinovega. 

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202014%5F15%2FBo%C5%BEi%C4%8Dno%20novoletni%20koncert%20%2822%2E%20december%202014%29
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 
  

Več slik si lahko ogledate na spodnji povezavi: 

Dom pod gorco_16.1.2015  
(PROSIM KLIKNITE) 

 

Gradnik urejevalnika vsebine 
 

 

OBISK DOMA POD GORCO 

(15. 12. 2014) 

V ponedeljek smo se odpravili na čudovit obisk Doma pod Gorco. Tam smo izdelovali 
izdelke. Čeprav smo izdelovali samo en izdelek se mi je vtisnil v spomin. To je bil 

snežak, ki smo ga izdelali iz kartona za kokošja jajca. Pobarvali smo ga v belo barvo 
in mu narisali obraz. Delo smo si razdelili. Jaz sem delal veliko stvari. Na začetku 

sem rezal karton nato ta karton lepil, snežaka sem pobarval in mu narisal obraz. Na 
koncu smo hecnemu snežaku dodali še klobuček. Marku in meni se je zdel kot naš 
župan, zato ker je imel klobuk. Na koncu smo nered pospravili in ponudili so nam 

pecivo in sok. Pecivo je bilo dobro. Po pecivu smo šli nazaj do šole. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202014%5F15%2FDom%20pod%20gorco%5F16%2E1%2E2015
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

 

Luka Meklin, 5. b 
 

December 2014 
 

 

NASTOP UČENK IN UČENCEV NA MEDNARODNEM PLESNEM 

TURNIRJU (MARIBOR OPEN 2014) 

  

(5. DECEMBER 2014) 

  

Plesni pari OŠ Janka Padežnika so tudi letos bili povabljeni, kot  
plesni gostje, na mednarodno tekmovanje v plesnih parih MARIBOR OPEN  

2014. 
 

Učenci od 4. do 9 razreda so se predstavili z dunajskim valčkom v  
posebni koreografiji obogateni z baletnim plesnim vložkom, v izvedbi  

naše učenke Zale Špolarič. 
 

Naši učenci so tudi tokrat, kljub nastopu v družbi priznanih plesnih  
mojstrov, pokazali odlično plesno znanje in osvojili simpatije publike. 

 
 

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


  
  

  



 
  

Več slik si lahko ogledate na spodnji povezavi: 
  

P l e sn i  p a r i _ 5_decembe r  2014   

( P RO S IM  K L I K NI T E  NA  ZGORN JO  POV EZAVO )  

  

Mentor ja :  

Kora l jka  Čeh in  De jan  Pek lar  

  
  

 

21. november 2014 
 

 

Obisk v Domu pod Gorco 
 

V sredo 19.11.2014 smo učenci Osnovne šole Janka Padežnika petih, osmih in 
devetih razredov v Domu pod Gorco izdelovali izdelke za prihajajoče zimske božične 
praznike. Izdelovali smo papirnate snežake. Pri tem so nam pomagali varovanci, ki 
tam bivajo. Delo je bilo zabavno, odlično in malce naporno, a vendar nam je zelo 

lepo uspelo. Po končanem delu je sledil majhen prigrizek, takoj za tem pa povratek v 
šolo. Tako smo se vrnili v šolske klopi polni lepih vtisov, z izkušnjo več, kako delati 

papirnate snežake. 
 

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202014%5F15%2FPlesni%20pari%5F5%5Fdecember%202014
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 
  

Marko Zazijal, 5.b 
 

20. in 26. november 2014 
 

 

OBVESTIL Občinsko in področno tekmovanje v rokometu 

Dne, 20. 11. 2014 je potekalo občinsko prvenstvo v rokometu za učence 8. in 9. 
razredov. Naši fantje so igrali odlično in zasedli 1. mesto v svoji skupini. Izgubili so le 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


v finalu z domačini, OŠ Rada Robiča Limbuš in tako osvojili skupno 2. mesto. Za 
primeren pristop in lep rezultat jim čestitamo in želimo veliko uspeha tudi v 

nadaljevanju tekmovanja, na področnem prvenstvu 26. 11. 2014. 

 

  

Področno prvenstvo v rokometu – starejši dečki 

 

 

26.11.2014 je bil odigran turnir v rokometu za področno prvenstvo. Naši fantje so se 

odlično odrezali. Odigrali so dve tekmi, prvo so sicer izgubili po streljanju sedem 

metrovk, drugo pa prepričljivo zmagali in osvojili končno tretjo mesto. 

Čestitamo fantom! 

 

  

Mentor: 

Matjaž Popošek, športni pedagog 
 

november 2014 [2]  
 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


JESENSKA OPRAVILA NA ŠOLSKEM EKOVRTU SE ZAKLJUČUJEJO,  

POBIRAMO ŠE ZADNJE PRIDELKE. 

  



 



 

  

 
Več  s l i k  s i  l a hko  og l eda t e  na  s podn j i  p ove z av i :  

J e s ens k i  u t r i n k i  na  š o l s ke m ekov r t u  

( p r o s im  k l i k n i t e )  

  

  

 
 

november 2014 [1]  
 

 

Spoštovani učenci, učitelji, starši in vsi občani, ki ste sodelovali v naši akciji, 

končali smo veliko akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme na 

območju Podravja. Skupaj se je zbralo kar  240 ton odpadne električne in 

elektronske opreme. Žal v akciji nismo bili prvi, uvrstili pa smo se na odlično 24. 

mesto od 50 sodelujočih šol, kar je prav tako lep rezultat. Predvsem pa smo pokazali 

svojo odgovornost do okolja, do nas, do vas! Vsem, ki ste pridno sodelovali, še 

enkrat hvala. V tabeli so objavljeni rezultati posameznih šol. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202014%5F15%2FJesenski%20utrinki%20na%20%C5%A1olskem%20ekovrtu
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

Število zbranih točk po osnovnih šolah si lahko ogledate na spodnji povezavi: 

Objave  

(KLIKNITE) 

 

Lepo vas pozdravljam mentorica akcije 

Nevenka Pušnik 

 

22. oktober 2014 
 

 

GOODYEAROV DAN 
ZA VARNOST V CESTNEM PROMETU 

 
 

ŽIGA ADEMOVIČ, prvi Goodyear junior ambasador varnosti, se je včeraj, na 
povabilo 

 Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.,  udeležil novinarskega srečanja in flash mob 
dogodka na Goodyearovem dnevu varnosti v cestnem prometu. 

Po uvodnem pozdravu Goodyear ambasadorke varnosti Alenke Godec, nagovoru ge. 
Irene Kocjan in Romane Stare, ogledu izjav predstavnikov nagrajenih šol, se je 

uspešno predstavil novinarjem tudi naš Žiga Ademovič. Vsem prisotnim je zastavil 
tudi nekaj prometnih vprašanj, nato pa kot Goodyear junior ambasador varnosti 

sodeloval v flash mobu, v katerem so mladi plesalci razigrano odplesali na himno 
Prometna 2014, katere besedilo je zapisal prav naš Žiga Ademovič. 

Tako so glasno in veselo vsej Sloveniji, v odsevnih Goodyearovih brezrokavnikih 
povedali, kako pomembna je za njih varnost v cestnem prometu, za njih in za vse 

generacije. 
  

  
Več o tem so lahko ogledate na naslednjih povezavah: 

 
http://youtu.be/ngLYuU9Ymas 

 
http://youtu.be/zcZRYtp8DyM 

  

http://www.padeznik-mojasola.si/EKO%20%c5%a0OLA/Lists/Objave/AllItems.aspx
http://youtu.be/ngLYuU9Ymas
http://youtu.be/zcZRYtp8DyM
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx
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REZULTATI  PRVE  ZBIRALNE  AKCIJE  STAREGA  PAPIRJA  V ŠOLSKEM    
LETU 2014/2015 

30. 9. 2014 

  

Objave  
(kliknite) 

 

9. oktober 2014 
 

 

DAN PROMETNE VARNOSTI IN ZAKLJUČNA PRIREDITEV 
 

 

Dan prometne varnosti, ki se je uspešno odvil 9. 10. 2014, smo zaključili s 
popoldansko prireditvijo pod  zmagovalnim sloganom 

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


Eve Pen, ''Promet ni zabava – varuje te bistra glava''. 
Naš prvi Goodyear junior ambasador varnosti Žiga Ademovič, na katerega smo 

vsi zelo ponosni, je na veliko veselje nas vseh gostil Goodyear ambasadorko 
varnosti Alenko Godec. 

Seveda pa Žiga Ademovič že pridno opravlja dolžnosti svojega poslanstva. 
10. 10. 2014 se je udeležil okrogle mize na temo ''Varnost v cestnem prometu'' 
pri županu MOM, 22. 10. 2014 pa se bo v Ljubljani kot eden izmed govornikov 

udeležil novinarskega srečanja in prireditve '' flash mob''. 
  



 
 

oktober 2014 [1]  
 

 

SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST 
 

V ponedeljek, 6. oktobra, je bil prav poseben dan za naše prvošolce, saj so bili 
sprejeti v šolsko skupnost. Ob tej priložnosti, so učenci 6.a na popoldanskem 

druženju za njih pripravili zabavno gledališko igro z naslovom »Mi gremo v šolo«. 
 

Učence je nagovorila tudi učenka 8.a razreda, Kaja Hauptman, ki jih je seznanila s 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


temo letošnjega tedna otroka »Za razigrano in ustvarjalno otroštvo«. Gospa 
ravnateljica pa jih je razveselila z darilci; med drugim tudi z dežnikom, ki je simbol 

naše šole. 
 

Vzdušje je bilo zares razigrano, vsi skupaj smo preživeli lep popoldan. 
Sicer pa poglejte sami (fotografije). 

 

 
  

Mentorica šolske skupnosti, 
Mateja Kokol 

 
 

6.10.2014 – 12.10.2014 
 

 

TEDEN OTROKA 
(6.10.2014 – 12.10.2014) 

 
 
 

V letošnjem tednu otroka, ki je trajal od 6.10.2014 do 12.10.2014, smo se v okviru 
šolske skupnosti, oddelkov podaljšanega bivanja in projekta Dvig socialnega in 

kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje 
socialne vključenosti odločili, da se z učence naše šole v popoldanskem času 

udeležimo delavnic na trgu Leona Štuklja v organizaciji Zveze prijateljev mladine 
Maribor. 

Na trgu so potekale senzomotorične delavnice, razne miselne igre, odvijale so se 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


razne gledališko-plesne predstave in ročnodelske delavnice. 
Otrokom je bilo dogajanje zelo všeč, spoznali so veliko novega in se ob tem zabavali 

ter nasmejali. 
Ker so se obiska delavnic udeležili tudi učenci višjih razredov, so le-ti na delavnicah 
pomagali mlajšim učencem. Tako so se med starejšimi in mlajšimi učenci razvijali 
medsebojni odnosi v drugačni luči kot v šoli.  Kot so povedali, jim je čas na trgu 

prehitro minil. 
  

  



  

14. oktober 2014 
 

 

Sprehod s starostniki na invalidskih vozičkih 

Učenci 9. razredov smo se odpravili v Dom pod gorco. Z varovanci doma smo se 
odpravili na sprehod. Z vozički smo jih zapeljali po okolici. Bilo je zabavno. Vreme je 

bilo sončno. Zelo zabavno je bilo poslušati njihove življenjske zgodbe. Na obraze 
smo drug drugemu narisali nasmeh, ki bo trajal do naslednjega druženja. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

Suada, Žana, Sara, Nejc P., Zejd, Jan R., Esten, Primož, Lara in Kaja 

(devetošolci) 

 

Pripravili in uredili: 

Lara in Kaja 
 

29. september 2014 
 

 

EKO PROJEKT – ŠOLSKA VRTILNICA 

Na Konferenci koordinatorjev programa ekošol, ki se je odvijala 29. 9. 2014 na Brdu 

pri Kranju, so podelili nagrade za najlepše osnovnošolske zelenjavne vrtove. 

Naš vrt, ki ga ureja učiteljica Marija Črnčič z učenci vrtnarskega krožka, je prejel 

prvo mesto. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


  

 
  

ČESTITAMO! 
 

 


