
IZLET V ŽIVALSKI PARK IN GRAD HERBERSTEIN 
  
V soboto, 12. junija 2010,  se je 23 učencev skupaj s starši in v spremstvu treh 

učiteljic odpravilo v živalski park in grad Herberstein. Po prihodu smo si najprej 

privoščili odmor za malico, osvežitev ter sprostitev na otroških igralih. Nato smo se 

kot skupina odpravili v »Afriko«, predel živalskega parka, kjer smo si ogledali 

hranjenje levov. Sledil je sprehod v dolino, kjer se nahaja grad, v katerem živi že 21. 

generacija Herbersteinov. Enourni ogled gradu je potekal ob vodenju v slovenskem 

jeziku. Sledil je individualni ogled živalskega parka, vendar smo se vsi zbrali na 

mestu, kjer hranijo pumo in si to tudi skupaj ogledali. Preostanek poti nas je vodil še 

mimo kamel, volkov, bizonov in mnogih drugih živali iz različnih kontinentov. 



       

   



 

  

Dan je bil zelo prijeten in izlet bo otrokom ostal še dolgo v lepem spominu. 

  

Stanka Emeršič 

  
  

Podelitev nagrad likovnega natečaja OTROCI ODRASLIM 
  
Letošnji natečaj Otroci odraslim, ki je potekal pod sloganom Morje idej, je 
zaključen. Sodelovalo je 256 šol in vrtcev, iz katerih je bilo poslanih 2871 likovnih del. 
Tako kot vsako leto, letos že dvajseto po vrsti, so bila dela polna otroške domišljije. 
Med njimi je strokovna žirija v sestavi dr. Tonka Tacol, mag. Tomaž Gorjup in dr. 
Beatriz Tomšič Čerkez izbrala nekaj del, ki so še posebej nagrajena.  
Med njimi so v prvi starostni skupini bila tudi dela učencev 1. a razreda naše šole. 
Prejeli smo nagrado za kolekcijo likovnih del. Nagrajenci so: 
  
Filip Skerbinek Rosenfeld 
Katjuša Salemovič 
Ana Plavčak 
Mitja Marin (za dve likovni deli) 
Gaj Boršič 
Bojana Božić 
Jaka Nežmah 
Matej Marin 
Vehab Dibrani 
  



                

     



 
  
Med posamezniki v tretji starostni skupini je prejela diplomo tudi Maša Antončič 6.b 
razred. 
  
Slovesna prireditev in podelitev nagrad je potekala na Ljubljanskem gradu v petek, 
11. junija ob 12. uri.  
Izbrana likovna dela so razstavljena na  Ljubljanskem gradu.  
  
Nagrajencem iskrene čestitke! 

  

Zaključni nastop za starše 

 

Pri tečajni obliki učenja tujega jezika smo, kot vsa leta doslej, tudi letos pripravili 
nastop za starše. Ob koncu šolskega leta naši učenci s ponosom pokažejo svoje 
znanje nemščine ali angleščine. Tako so se učenci predstavili z igrami, plesom in 
pesmijo. Bilo je zanimivo, zabavno in tudi poučno. Za trud smo jih nagradili z 
diplomo.  



                                              

                         

  



Za letos se tako poslavljamo od Nelli, Jacka in drugih prijateljev, ki se nas bodo prav 
zagotovo razveselili ponovno v septembru.  

  
  
  

OBVESTILO! 
  
Glavni cilj akcije zbiranja odpadnih tonerjev, kartuš ter trakov ni le zbiranje samo, 
ampak je seznaniti tako učence in učenke kot njihovo okolico, da lahko vsakdo 
pripomore k ohranjanju okolja. V šolskem letu so se še posebej izkazali učenci druge 
triade. Zmagovalci v zbiranju odpadnih  kartuš in tonerjev v šolskem letu 2009/2010 
so postali učiteljica in učenci 5.a razreda, ki so do 11. junija 2010 zbrali 197 kosov 
odpadnih tonerjev in kartuš.  
  
Nagrada za vestno zbiranje bo ogled kino predstave in sladoled za ves razred. 
  
  
  

ZBRANI ODPADNI TONERJI IN KARTUŠE 
  

Mesto: Razred: Št. zbranih kartuš 
1. 5. a 197 
2. 3. a 94 
3. 5. b 85 
4. 2. a 83 
5. 6. b 78 
6. 1. a 69 
7. 3. b 49 
8. 9. a 43 
9. 4. a 42 

10. 4. b 41 
11. 8. a 25 
12. 7. b 23 
13. 6. a 15 
14. 2. b 8 
15. 1. b 7 
16. 9. b 5 
17. 7. a 4 
18. 8. b / 

  
  

V šolskem letu smo kot šola OŠ Janka Padežnika zbrali  za 198 kilogramov odpadnih 
kartuš in tonerjev. 

  
Zmagovalcem čestitamo, vse oddelčne skupnosti pa vabimo da se zbiranja ponovno 

aktivno udeležijo tudi v naslednjem šolskem letu. 
  
  



Lep pozdrav  
Koraljka Čeh in Dejan Peklar 

  
  

PREDAVANJE O DROGAH 
  
Predstavnik skupine za preventivo in nadzor v Oddelku za splošno kriminaliteto 
Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor je izvedel v sredo,9.6.2010 
v okviru preventivne dejavnosti predavanje o škodljivosti drog za učence 9.razredov.  
Pred vstopom v srednjo šolo, ki predstavlja nov korak na poti življenja, prepleten s 
številnimi izzivi, je učencem  na zanimiv in aktualen način predstavil svoje dolgoletne 
in bogate izkušnje s področja dela z drogami.   
  
                                                                                                  

 
  
  

Učenci so z velikim zanimanjem poslušali resnične zgodbe. 
  

V družbi Tine Maze in Armala 
  

Dne 3. junija 2010 nas je obiskala vsem dobro znana vrhunska športnica in ambasadorka 
Armalovega sklada Tina Maze. Armal in naša šola že leta uspešno sodelujeta, zato so nas 

letos obiskali v družbi njihove ambasadorke, priljubljene slovenke smučarke.  
  



  

   
  

Druženje s cenjenimi gosti je potekalo v prijetnem vzdušju ekološko obarvanega kulturno - 
umetniškega programa, ki so ga pripravili ponosni Padežnikovci. 

  
  



Nagradni izlet v Moravske toplice! 
  
Zelo smo veseli, da imamo na naši šoli ogromno učencev, ki poleg obveznega šolskega dela 
zelo radi sodelujejo pri mnogih obšolskih dejavnostih, na športnih tekmovanjih in 
tekmovanjih iz znanj, v projektih, nastopajo na prireditvah… 
  
Zato smo se v lanskem šolskem letu odločili, da štirideset najaktivnejših otrok od 6. do 9. 
razreda še posebej nagradimo. Pripravili smo pravilnik, ki so ga na Šolski skupnosti sprejeli 
tudi učenci, učenci so predlagali tudi cilj nagradnega izleta. Tako smo se v ponedeljek, 7. 
junija 2010 odpravili na izlet v Moravske toplice. 
  
Seznam štirideset najaktivnejših otrok od 6. do 9. razreda: 
  
1. MERNIK 
  
2. MIRT 

PATRICIJA 
  
URŠKA 

 7.A 
  

9 

  
  
A 

3. BURJEK UROŠ 8 A 

4. ŠNUDERL MATEJ 9 A 

5. PETROVIĆ TIJANA 9 A 

6. FEKONJA JERNEJA 7 A 

7. ANTONČIČ MAŠA 6 B 

8. GRGIČ JURE 8 B 

9. PLOJ  NIKO 8 B 

10. ŠTOK VERONIKA Z. 6 B 

11. KOREZ MARTINA 7 A 

12. MILJUŠ STAŠ 9 B 

13. ZADRAVEC MONJA 7 A 

14. CVETKOVSKA JANINA 7 A 

15. ROJKO EVA 7 A 

16. BUDJA MAJA 6 B 

17. DROBNIČ ESTELLA 7 B 

18. PUH TINKARA 6 A 

19. KRAJNIK URŠKA 9 B 

20. ŽGAJNAR MAJA 6 B 

21. KETIŠ TINKARA 6 A 

22. NOVAK STAŠA 7 B 

23. NOVAK  STAŠ 9 A 

24. MATUL CECILIJA 6 B 

25. POLC BARBARA 6 A 



27. LEVAČIČ MAJA 9 B 

28. ZAVEC NADJA 7 B 

29. KAVČIČ JURE 8 B 

30. ZORKO LUCIJA 9 B 

31. DAJNKO ANAMARIJA VALENTINA 7 A 

32. GOLOB ANJA 7 B 

33. PRAŠTALO DAMJAN 9 B 

34. KOSIČ TINA ŠPELA 8 A 

35. TIMAR TJAŠA 9 B 

36. ŽELJ MIA 7 B 

37. PEPAJ JANUZ 7 B 

38. SERDINŠEK GREGOR 8 B 

39. RAUTER TINA 9 A 

40. BRECELJ BRINA 8 B 

41. MAVRIČ MARCEL 7 A 

  
  
  



         

 
  
  
  

Vsem iskreno čestitamo! 
  

  

  



 DRŽAVNO TEKMOVANJE ''KAJ VEŠ O PROMETU'' 
  
 

 
29. maja 2010 se je v Murski Soboti na III. OŠ Murska Sobota odvijalo državno 

tekmovanje ''Kaj veš o prometu''. 
  

Tekmovalci so tekmovali v treh kategorijah : 
  

- kolo 
- kolo z motorjem 

- skuter 
  

         

  

 
V kategoriji kolo, v kateri se je pomerilo 53 tekmovalcev, je naš odličen kolesar UROŠ 

BURJEK zasedel odlično 7.MESTO. 
  

Uroš, iskrene čestitke ! 

  
  
  

ATLETSKA TEKMOVANJA 
 



 Tudi letos maja so potekala tekmovanja v atletiki. 20. 5. je bilo  občinsko 
tekmovanje na stadionu Poljane. Kar nekaj naših učencev je doseglo odlične 
rezultate.  
Mlajša dekleta in dečki: 
1. mesto v teku na 300m je z odličnim rezultatom dosegel Januz Pepaj. Rezultat je bil 
– 45.54s 
1. mesto je dosegel tudi Marcel Mavrič v metu vortexa z rezultatom - 49,50m. 
1. mesto pri mlajših deklicah je dosegla  Staša Novak, v skoku v  višino z rezultatom 
– 123cm. 
Z istim rezultatom je dosegla 2. mesto v skoku v višino Estella Drobnič. 
 
2. mesto v teku na 300m je dosegla Nadja Zavec, z odličnim rezultatom 42,19s. 
2. mesto si je priskočil še Nik Oražem z rezultatom – 476cm. 
3. mesto v skoku v daljino je dosegla Maja Žgajner z rezultatom 366cm. 
 
Starejša dekleta in dečki: 
Šnuderl Matej je vrgel vortex  64,08m in je dosegel 2. mesto. 
 Drugo mesto je dosegla tudi štafeta deklet v teku na 4x100m. Tekle so v postavi: 
Nadja Zavec, Staša Novak, Tijana Petrović in Urška Mirt. Rezultat je bil:57,92s 
 
26. 5. je na istem stadionu bilo še področno tekmovanje. Tekmovanja se zaradi 
šole v naravi niso mogli udeležiti učenci in učenke šestih razredov. 
Tudi na tem tekmovanju je bilo doseženih nekaj odličnih rezultatov. 
Najboljše rezultate smo dosegli v teku na 300m. 
Janus Pepaj je tekel 44,87s in si  pritekel pravico nastopati tudi na državnem 
tekmovanju. 
Prav tako  bo tekla na državnem prvenstvu tudi Nadja Zavec , ki zaradi poškodbe ni 
mogla teči v Mariboru in je tekla  v Kranju. 
3. mesto v skoku v višino si je priskakala še Urška Mirt z rezultatom 125 cm. 
 

Državno  prvenstvo bo 3. junija v Ljubljani. 
 

Vsem tekmovalkam in tekmovalcem, tudi tistim, ki jih tu ni omenjenih in so tekmovali, 
iskrene čestitke. 

 
Učitelja športne vzgoje: 

Cvetka Ferletič in Matjaž Popošek 
                                 
  
                                                               Likovni natečaj ''Maribor skozi otroške 
oči'' 2010 
  
Na likovnem natečaju ''Maribor skozi otroške oči'' 2010, ki ga je organiziralo Društvo 
za promocijo Univerzijade, Maribora in Slovenije Nor na Maribor, so bila nagrajena 
likovna dela naslednjih učenk in učencev iz naše osnovne šole : 
 
AMADEJ ŠKRINJAR, V paviljonu 
ANTONIJA HALITI, Mostovi v Mariboru  
MARISA FREŠER, Znamenitosti Maribora 
 



                                                                              

      
 

 
  



 
      

 
  
Ostala dela na razstavi naših učenk in učencev : 
DEJA VINDER, Moje mesto 
ALJOŠA GOLOB, Mostovi v Mariboru 
MAŠA KNEŽEVIČ, Mesto se prebuja 
MONIKA ŠPAN, Znamenitosti Maribora 
NEJLA MEMIĆ, Stara vinska trta na Lentu 
ŽANA NEŽMAH, Utrip parka 
KAJA HOSTNIK, Sprehod po Lentu 
NINA LEPEJ, Znamenitosti Maribora 
INES KOROŠEC, Moje mesto 
 
 

Iskrene čestitke ! 
 

 


