
28. maj 2010  

 

                                                        Drţavno tekmovanje v kategoriji Šolski  plesni 
festival  

V petek, 28. 5. 2010, je v Ribnici na Dolenjskem potekalo drţavno tekmovanje 
Šolskega plesnega festivala. Na tekmovanju so sodelovale najboljše plesalke in 
plesalci izmed 147 osnovnih šol v Sloveniji. Med njimi so bile tudi plesalke OŠ Janka 
Padeţnika. V kategoriji plesalk posameznic sta za našo šolo tekmovali Jerneja 
Fekonja in Monja Zadravec. V kategoriji plesnih parov sta se Anamarija V. Dajnko 
in Janina Cvetkovska uvrstili v polfinale   in zasedle 10. mesto med plesnimi pari 
v Sloveniji.      

        

         



       

 

Iskrene ĉestitke in lep plesni pozdrav. 

maj 2010  

 

Projekt : Shema šolskega sadja 

V okviru sheme šolskega sadja so uĉenci 1.b razreda pod vodstvom mentoric Lidije 
Šauperl in Nine Malajner, pripravili dramatizacijo z naslovom Jankova trţnica. 
Celoletno vztrajno ozavešĉanje otrok o pomenu sadja za zdravje, je bila dobra 
popotnica za pripravo omenjene igrice. Otroci so spoznali razliĉne vrste sadja, ga 
okušali in pridobili znanje o vsebnosti razliĉnih vitaminov v sadeţih.  S predstavo smo 



se predstavili uĉencem prve triade OŠ Janka Padeţnika.  

                 

               

Uĉenci 1.a razreda smo se v okviru projekta »Shema šolskega sadja«, uĉencem prve 

triade predstavili  z dramatizacijo  Sadje je zdravo. Izhodišĉe nam je bila priljubljena 

slikanica »Zelo laĉna gosenica« (avtor Eric Carle), ki smo jo nekoliko priredili. Uĉenci 

so utrdili pomen uţivanja sadja za zdravo rast in razvoj. Mentorici  Breda Šauperl in 



Branka Meznariĉ 

               

  

Vodja projekta: Janja Plausteiner 



15. maj 2010  

 

Pohod 3. generacij 
  
Za nami je ţe druga prireditev, ki se v okviru projektov Zdrava šola in Eko šola ter v 
krovni organizaciji Šport Špas dogaja po veĉini slovenskih osnovnih šol.  
Letos nam jo je zagodilo vreme, zato smo potek dogajanja spremenili. Najprej smo 
se preizkusili v športnih igrah v telovadnici in v gasilskih spretnostih, nato pa so se 
najpogumnejši odpravili še na pohod po bliţnji okolici Studencev.  
  
Kljub majhnemu številu udeleţencev, je bilo vzdušje enkratno. Tako kot prejšnje leto 
smo nagradili najmlajšega udeleţenca, Jureta Seifrieda, najstarejšega udeleţenca, 
Janka Popoška in najštevilĉnejšo druţino. Slednji naziv je tudi letos prejela družina 
Popošek. 
  

        

       



   
  

Nagradili pa smo tudi zmagovalce v športnih igrah: 
-       odbojka (MLADI) – Tijana Petrović 

-       odbojka (ODRASLI) – Radovan Sefried 

-       košarka (MLADI) – Staš Novak 

-       košarka (ODRASLI) – Tamara Zadravec 

-       preskakovanje kolebnice  (MLADI) – Monja Zadravec 

-       preskakovanje kolebnice (ODRASLI) – Radovan Seifried. 
  
Veselimo se prihodnje pomladi in ponovnega sreĉanja z vami v še veĉjem številu! 

10. maj 2010  

 

Kemija ĉarovnija 

  
V ponedeljek, 10. 5. 2010, je bil za uĉence 8. in 9. razreda naše šole prav poseben 
dan.  
Za starše, sorodnike, sošolce in druge uĉence ter delavce šole so v 45 minut dolgem 
programu prikazali, kaj so se v letošnjem letu pri rednem in dodatnem pouku kemije 
nauĉili. Predstavitev je bila zelo pestra in zanimiva, saj so prikazali zanimive poskuse 
s številnimi 
barvnimi in svetlobnimi uĉinki, ki so pritegnili tako mlajše kot starejše obiskovalce. S 
prikazanim so ovrgli mit o kemiji kot suhoparni in dolgoĉasni vedi, in dokazali, da 
lahko diši, pa je kemija, in da je kemija ĉarovnija. 
  



                  

                          



 
  

Mentorica, uĉiteljica kemije, Renata Prosenjak Vrabl 

7. maj 2010  

 

Evropska vas 2010 

  
  
Tudi letos je naša šola sodelovala v projektu Evropska vas. Predstavljali smo 
Romunijo. Prireditev je potekala 7. maja na Glavnem trgu, kjer so bile na  stojnicah 
predstavljene vse drţave  ĉlanice Evropske unije. 
Aktivnosti v zvezi s predstavitvijo Romunije so na naši šoli potekale dalj ĉasa. Uĉenci 
so na razliĉnih podroĉjih raziskovali vse, kar je bilo zanimivega v povezavi z 
Romunijo. Tako smo pri geografiji izdelali plakat o Romuniji in jo predstavili. Pri 
zgodovini so uĉenci izdelali zgodovinski trak, na katerem so ponazorili dogodke, ki so 
v preteklosti pomembno vplivali na njen razvoj in prispevali k današnji podobi. 
Pri nemšĉini so uĉenci s pomoĉjo uĉiteljice izbrali nekaj najpomembnejših besed in 
tako izdelali slovensko- romunski slovarĉek, ki smo ga na stojnici ponujali 
mimoidoĉim. 
Prim gospodinjstvu so uĉenci s pomoĉjo uĉiteljice pripravili romunsko jed, tako 
imenovane krofke, ki so jih obiskovalci  zelo pohvalili. 
Stojnico smo s pomoĉjo gradu, ki so ga izdelali ĉetrtošolci,  nekoliko spremenili v 
bivališĉe grofa Drakule, ki je tudi posebnost Romunije. Da pa je vse skupaj izgledalo 
ĉimbolj pristno, so po zraku  veselo vihrali netopirji. Pika na i  sta bili sedmošolki, ki 
sta bili obleĉeni v romunsko narodno nošo. Za obiskovalce smo  pripravili nekaj  
vprašanj o Romuniji. Nagrada 

za pravilen odgovor pa je bila naĉrt Bukarešte ali zgošĉenka s kratko predstavitvijo 
Romunije. 
  



                                                              

 
  

Naša šola je sodelovala tudi v kulturnem programu, ki je potekal vzporedno s 
prireditvijo. Predstavili smo se s plesno toĉko, ki so jo izvedle uĉenke  4. in 5. 
razreda. 
Popestritev letošnjega leta pa je bil vsekakor obisk gospoda Lojzeta Peterleta, ki si je 
z zanimanjem ogledal celotno prireditev, se sprehodil od stojnice do stojnice in 
poklepetal  s  
sodelujoĉimi. 
Vse aktivnosti so vsekakor prispevale k boljšemu poznavanju Romunije, Evropske 
unije in nenazadnje tudi prepoznavnosti naše šole. 
  
  



Maribor, 10.5.2020                                                         Koordinatorica: Andreja Mirt 

14. april 2010  

 

Interdisciplinarna ekskurzija na avstrijsko Koroško 

  

V skladu z letnim delovnim naĉrtom smo 14. aprila 2010 izvedli za uĉence 8. 

razredov interdisciplinarno ekskurzijo z naslovom »Slovenci na avstrijskem Koroškem 

nekoĉ in danes«. 

Pot nas je izpred šole peljala po Dravski dolini vse do gradu Ostrovica, kjer smo imeli 

prvo uĉno postajo. Ob prihodu na grajsko dvorišĉe smo reševali delovne liste, se 

okrepĉali ter si ogledali grajski muzej. Pot nas je vodila do druge uĉne postaje na 

Gosposvetskem polju, kjer smo si ogledali vojvodski prestol. V neposredni bliţini smo 

se ustavili še pri romarski cerkvi Gospe Svete. Zadnja uĉna postaja je bil ogled sveta 

v malem, t.i. Minimundusa, kjer je bilo tudi malo veĉ prostega ĉasa. V poznih 

popoldanskih urah smo se skozi Dravsko dolini vrnili domov, na Studence. 

  

    



    

 

8. april 2010  

 

Ekskurzija učencev pri izbirnem predmetu verstva in etika II 
  
Ekskurzija pri izbirnem predmetu verstva in etika II je del letnega uĉnega naĉrta. 

Letos smo jo izvedli 8. aprila. Pot nas je popeljala v Ljubljano, kjer smo si ogledali 

zanimive verske objekte. Naša prva postaja na poti je bil ogled srbske pravoslavne 



cerkve, cerkve svetega Cirila in Metoda. Poslikani zidovi in strop cerkve ter ikonostas 

so nas posebno oĉarali. Pot smo nadaljevali do Skupnosti za zavest Krišne, kjer smo 

v dvournem pogovoru s predstavniki skupnosti izvedeli nekaj zgodovinskih spoznanj 

ter potek njihovega vsakdana. Pogovor je bil prepleten s poslušanjem glasbe ter 

igranje uĉencev na razliĉne instrumente. Pred odhodom iz glavnega mesta smo se 

ustavili še v Budistiĉnem centru in templju Dharmaling. Predstavnik nam je v 

angleškem jeziku predstavil razvoj budizma, njegove znaĉilnosti in ţivljenje budistov 

v Sloveniji ter drugod. Zadnja postaja ekskurzije je bila v Mariboru, kjer smo si 

ogledali muslimansko molilnico in se seznanili z znaĉilnostmi islama. 

  

               



            

  

23. april 2010  

 

ATLETSKI ŠPORTNI DAN NA POLJANAH 2010 

  
23. 4.  2010 smo tekmovali v razliĉnih atletskih disciplinah na stadionu.  

Nekaj najboljših rezultatov: 
  

Tek na 60m: 
8.,9. razred: 

1. mesto: Kosiĉ Tina Špela – 8,9s - 8.A                               Šnuderl Matej – 8,1s-  9.a 



2. mesto: Mirt Urška –           9,0s – 9.A                              Marksl Mitja –   8,3s – 8.A 

3. mesto: Brecelj Brina -        9,4s – 8.B                              Novak Staš -      8,4s – 
9.A   

  
5.,6.,7. razred: 

1. mesto:  Zavec Nadja –       8,3s – 7.B                              Pepaj Januz –          8,2s 
– 7.B 

2. mesto: Novak Staša –        8,7s – 7.B                              Del Bianchi Niko – 8,6s – 
7.B 

3. mesto: Drobniĉ Estella –   9,1 . - 7.B                              Oraţem Nik –          8,7s – 
6.A 

  
                                                                            

Tek na 600m: 
8.,9. razred: 

1. mesto: Petrović Tijana –       2,21s – 9.A                       Šnuderl Matej –        1,42s 
– 9.A 

2. mesto – Munda Valentina –  2,25s – 9.A                        Praštalo Damjan –   1,53s 
– 9.B 

3. mesto – Zorko Lucija –         2,33s – 9.B                        Marksl Mitja –         1,58s – 
8.A 

               Mirt Urška –               2,33s – 9.A 

  
  

5.,6.,7. razred: 
1. mesto: Zavec Nadja –       1,51s – 7.B                           Pepaj Januz –      2,02s – 
7.B 

2. mesto – Fekonja Jerneja – 2,00s – 7.A                          Dvorak Filip –     2,04s – 
7.A 

3. mesto – Ţelj Mia –            2,12s – 7.B                           Mavriĉ Marcel – 2,11s – 7.A 

  
Skok v daljino 

  
1. mesto – Rojko Eva –         398 cm – 7.A                      Oraţem Nik –     430 cm – 
6.A 

2. mesto – Fekonja Jerneja – 390 cm – 7.A                      Jašaraj Agim -    380 cm – 
 6.B 

3. mesto – Ţelj Mia –            340 cm – 7.B                       Pepaj Januz –     378 cm  – 
7.B 

Izven konkurence je skakala Nadja Zavec in dosegla odliĉen rezultat 457cm. 
  

Suvanje krogle 

  
1.mesto – Draksler Eva –      742 cm – 8.A                      Šnuderl Matej –   856cm – 
9.A 

2. mesto – Brdnik Maja –     608 cm – 8.B                       Ploj Nik –            840 cm  - 8. 
B 

3. mesto – Dulić Emina –     605 cm – 9.A                       Lube Danijel –    700 cm – 
9.A  
                                                                                          Roţman Nejc –    700 – 9.A  



  
Skok v višino 

  
1. mesto – Novak Staša –      130 cm – 7. B                   Praštalo Damjan – 134 cm – 
9. B 

2. mesto – Drobniĉ Estella –  125 cm – 7.B                  Grgić Jure –        133 cm – 8.B 

3. mesto – Mirt Urška –         125 cm – 9.A                   Novak Staš –       132 cm –
9.A            

                             

 
13. april 2010  

 

Področno tekmovanje za Šolski plesni festival v Lenartu 

  
  

13. aprila se je konĉalo podroĉno tekmovanje za Šolski plesni festival v Lenartu. 
Tudi letos so bile naše plesalke in plesalec izredno uspešni. 

Starejša dekleta so dosegla ĉetrto mesto z dvema odliĉnima uvrstitvima posameznic. 
Jerneja Fekonja je zasedla drugo mesto, Monja Zadravec pa tretje. 

Tekmovala so še naslednja dekleta:  Enisa Bislimi, Martina Korez, Dţenita Mehmeti 
in Janina Cvetkovska. 

Še boljša so bila mlajša dekleta, ki so bila celo druga. Plesale so Maja Budja, Manja 
Rudolf, Melanija Stojković, Ţiva Špindler, Nika Weingerl in naša najuspešnejša 

plesalka Tinkara Puh, ki je postala področna prvakinja. 
  

 
  

Tekmovali so tudi plesni pari. V kategoriji mlajših plesnih parov sta bili peti Veronika 
Zala Štok in Maša Antonĉiĉ, ĉetrto mesto sta zasedli Cecilija Matul in Maja Ţgajnar. 
Najuspešnejši  sta bili Anamarija V. Dajnko in Janina Cvetkovska. Zasedli sta drugo 

mesto. 
Plesali so še: Maja Budja in Gregor Bohl, Monja Zadravec in Martina Korez ter 

Patricia Mernik in Jerneja Fekonja. 
  



       
  

  

Mentorji: Cvetka Ferletiĉ, Andreja Sever in Dejan Peklar. 
  

Vsem izredne ĉestitke! 

April 2010 [2]  

 

Košarka 

  
Tudi mlajša dekleta so se udeleţila obĉinskega tekmovanja. Igrale so zelo borbeno in 
osvojile drugo mesto za oš Ludvika Pliberška. S tem rezultatom so se uvrstila še na 
podroĉno tekmovanje, ki je bilo v Sladkem Vrhu. Na podroĉnem tekmovanju so bila 
 tretja.  
  

                                                                                                 

  
Za šolsko ekipo so igrale: Staša Novak, Mia Ţelj, Estella Drobnič, Monja 
Zadravec, Martina Korez. Eva Rojko, Patricia Mernik, Barbara Polc, Sanja Gril, 
Dţenita Mehmeti, Petra Zadravec in Sunita Gorup.  
Ekipo je vodil trener Alen Ploj. 
  

                                                                                                  

  
   Iskrene ĉestitke 

  
     Cvteka Ferletiĉ 

  

22. april 2010 [2]  

 

                                                             OGLED CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE 
MARIBOR 

  
V ĉetrtek, 22. 4. 2010, so uĉenci 5.a, 9.a in 9.b  v okviru aktivnosti na temo Varuj 
svojo kapljico vode, izvedli krajšo strokovno ekskurzijo. Ogledali so si  Centralno 

ĉistilno napravo Maribor v kraju Dogoše. Uĉenci so z zanimanjem opazovali bazene v 



katerih se ĉistijo odpadne vode, ki jih dnevno, z razliĉnimi aktivnostmi, oddajamo v 
okolje. Ob tem so spoznali mehanske in biološke postopke ĉišĉenja in konĉno 

obdelavo blata, ki pri preĉišĉevanju nastane. 
  

     

Zanimiva informacija zanje je bila tudi ta, da lahko odpadno blato uporabljamo kot vir 
energije za ogrevanje. Vsekakor jim bo ogled, ki so ga ves ĉas spremljale obvezne 
neprijetne vonjave, ostal v trajnem spominu. Tako bodo morda naslednjiĉ, ko bodo 
odprli vodovodno pipo, najprej razmislili, koliko vode dejansko potrebujejo in kako 

bodo z njo rokovali. 
  
   

Vodja ekskurzije, uĉiteljica kemije, Renata Prosenjak Vrabl. 

22. april 2010 [1]  

 

VZGOJNO PREVENTIVNA AKCIJA 

''BISTRO GLAVO VARUJE ČELADA'' 
  

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne obĉine Maribor je 

22. aprila 2010 izvedel vzgojno preventivno akcijo 

''BISTRO GLAVO VARUJE ĈELADA''. 
  

Namen akcije je predstaviti koristnost in uporabnost kolesarskih ĉelad za otroke in 
odrasle ter ponovno opozoriti na varnost kolesarjev v prometu. Za popestritev akcije 

so k sodelovanju povabili tudi prodajalce koles in kolesarske opreme. Strokovni 
sodelavci so udeleţencem in obiskovalcem akcije svetovali, kako naj varno 

kolesarijo, o nakupu in opremi kolesa, o nošenju kolesarske ĉelade ter o opremi 
kolesarja. 

  
Za udeleţence akcije je na prireditvenem prostoru Trga svobode potekalo 

tekmovanje v poznavanju pravil voţnje s kolesom in spretnostni voţnji na poligonu. 
Tudi letos so naši šestošolci bili aktivni udeleţenci akcije. Uspešno so prevozili 

cestno voţnjo in v dar od SPV prejeli kolesarsko ĉelado. 
  

Zelo uspešni so bili tudi v tekmovanju v spretnostni voţnji s kolesom. 
  

NIK KOLAR je zasedel odlično 2. MESTO. 
AGIM JAŠARAJ pa je postal zmagovalec spretnostnega poligona in za 

osvojeno 1. MESTO prejel pokal. 
  



                                                    

      
  

  
Tekmovalcem iskreno ĉestitamo, vsem sodelujoĉim uĉencem pa se zahvaljujemo za 

sodelovanje. 
  

Mentorica : Janja Zimšek 

April 2010 [1]  

 

DOSEŢKI NA PODROČJU ZNANJA IZ BIOLOGIJE ZA  
PROTEUSOVA PRIZNANJA 

   
Tema letošnjega tekmovanja je bila »Velike zveri Slovenije: volk, medved, ris«. 
  
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 17 uĉencev 8. in 9. razreda. Bronasta 
priznanja so prejeli tisti, ki so na šolskem tekmovanju dosegli 30 toĉk in veĉ. To so: 
  
  Jure Kavĉiĉ 8.b 

  Gregor Serdinšek 8.b 

  Tina Rauter 9.a 

  Matej Šnuderl 9.a 

  Miljuš Staš 9.a 

  
Staš Miljuš je dosegel najveĉ toĉk (36,5 od 40 moţnih), s ĉimer se je uvrstil na 

drţavno tekmovanje. Tudi na drţavnem tekmovanju je dosegel zavidljivo število toĉk 

in tako prejel ZLATO PROTEUSOVO PRIZNANJE. 

  
  
  

Mentorica 

Stanka Smojver 

  
17. april 2010  

 

TUDI MI SMO ČISTILI SLOVENIJO 

V soboto, 17. aprila 2010, se je naša šola pridruţila doslej najveĉji slovenski ekološki 

akciji pod naslovom Oĉistimo Slovenijo v enem dnevu. 



60 uĉencev, staršev in uĉiteljev se je v soboto ob 9.00 podalo na pot od naše šole 

vse do Studenškega gozda ter ĉistilo ulice, zelenice, poti ter predel ob ţelezniški 

progi na Studencih. 

S sodelovanjem v akciji smo izrazili druţbeno in okoljsko odgovornost ter se ob 

druţenju in klepetu imeli skrajno lepo in prijetno. 

  

       

  

Ĉe smo vsi skupaj pred zaĉetkom akcije upali in govorili SKUPAJ NAM BO USPELO, 

lahko po zakljuĉku akcije s ponosom reĉemo SKUPAJ NAM JE USPELO. Ponosni in 

veseli smo, da smo bili tudi mi del tega velikega projekta. 

  

  

Koordinatorica 

Petra Damiš Lavrenĉiĉ 

7. april 2010  

 

18. MEDOBČINSKO TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU 

  
  
V sredo, 07. 04. 2010 se je prvič na naši šoli odvijalo ţe 18. po vrsti 
medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu.  
Udeleţenci tekmovanja Kaj veš o prometuso se bodo pomerili v: 
  

         poznavanju cestno prometnih predpisov, 

         voţnji po mestnih prometnicah, 

         spretnostni voţnji na poligonu. 
  
Tekmovanje je potekalo v dveh kategorijah : 
  

         uĉencev - tekmovalcev s kolesi, 

         uĉencev - tekmovalcev s kolesi z motorjem. 
  

V obeh kategorijah so uĉenci tekmovali tako ekipno kot posamezno.  
  
V kategoriji tekmovalcev s kolesi se je pomerilo veĉ kot 50 tekmovalcev iz trinajstih 
osnovnih šol. 
V kategoriji tekmovalcev s kolesi z motorjem pa 3 ekipe iz treh srednjih šol.  



  
Naša šola je sodelovala v kategoriji tekmovalcev s kolesi. Ekipo so sestavljali : 
  
URŠKA MIRT 

TIJANA PETROVIĆ 

UROŠ BURJEK 

  
Naši uĉenci tekmovalci so resniĉno uspešno zastopali našo šolo, saj je uĉenec 
UROŠ BURJEK dosegel v konkurenci posamiĉno 1. MESTO  in bo tako zastopal 
našo šolo na drţavnem tekmovanju, ki bo 29. 05. 2010 v Murski Soboti.  
  
Prav tako so 1. MESTO dosegli tudi EKIPNO. Prejeli so velik pokal in s prvim 
mestom šoli tudi prisluţili novo kolo.  
Iskrene ĉestitke ! 
  

                                               

 
  

Naša šola se je izkazala tudi kot gostiteljica. Za to smo seveda zasluţni vsi mi, tako 
uĉenci, vodstvo šole, uĉitelji in ostali delavci šole.  
  
Posebej gre zahvala našim uĉencem prometnikom, uĉenkam animatorkam prireditve, 
uĉenkam in uĉencem fotografom, plesalkam in uĉencema,  ki sta skrbela za 
ozvoĉenje. Hvala ! 
  
                                                                                     Mentorica : Janja Zimšek 

31. marec 2010  

 

ZAPLEŠIMO V POMLAD 

  
Celo zimo smo plesali in vadili, kadar smo le našli kakšen prost trenutek. 31. marca 
pa smo svoje znanje pokazali tudi širši javnosti. V telovadnici smo pripravili prireditev 
Zaplešimo v pomlad. Zdruţili smo jo s tekmovanjem za Šolski plesni festival. Med 
tekmovanjem, ko je ţirija usklajevala svoje rezultate, so posamezniki zapeli, recitirali, 
izvajali gimnastiĉne prvine, posamezne plesalke so prikazale tudi lastne koreografije 
in predstavile nove plesne zvrsti. 
Za sodelovanje se med drugimi zahvaljujemo sodnikom, ki se ţe vrsto let vraĉajo 
med nas. To so bili: Ksenija Poštrak, Emil Ketiš, Marko Petovar in Barbara Spreiz. 
Za tekmovanje na podroĉnem tekmovanju so izbrali naslednje plesne pare in dekleta 



posameznice: 
II. triada plesni pari – Maja Budja in Gregor Bohl, Veronika Zala Štok in Maša 
Antonĉiĉ ter Cecilija Matul in Maja Ţgajnar. 
III. triada plesni pari -  Eva Rojko in Martina Korez, Patricia Mernik inJerneja Fekonja 
ter Anamarija V. Dajnko in Janina Cvetkovska. 
Posameznice II.triada -  Tinkara Puh, Manja Rudolf, Maja Budja, Melanija Stojkoviĉ, 
Ţiva Špindler in Nika Weingerl. 
Posameznice III. Triada -  Brina Brecelj, Janina Cvetkovska, Jerneja Fekonja, 
Martina Korez,Monja Zadravec in Enisa Bislimi. 
  

                            

 
  

Vsem plesalkam in nastopajoĉim se zahvaljujemo za njihov trud, izbranim plesalkam 
pa ţelimo veliko uspeha na podroĉnem tekmovanju 13. aprila v Lenartu. 
  
                                                                          Mentorji: Cvetka Ferletiĉ,  
                                                                                         Andreja Sever  
                                                                                          Dejan Peklar 

2. april 2010  

 

SREČANJE Z IVANOM SIVCEM 

  
Bralci Bralne znaĉke OŠ Janka Padeţnika Maribor smo 2. april 2010, dan mladinske 
knjiţevnosti, obeleţili na poseben naĉin. V svojo druţbo smo povabili vsestranskega 

pisatelja Ivana Sivca.  
  

    
  

Ustvarjalec nas je presenetil z zanimivim nastopom, v katerem smo ob obilici dobre 
volje uţivali tako uĉenci kot uĉitelji. Njegovega obiska so se še najbolj razveselili tisti, 

ki so skozi leto prebirali njegove knjige ter si z aktivnim sodelovanjem v programu 
prisluţili knjiţne nagrade. 

  
Koraljka Ĉeh 

Marec 2010  

 



Komisija za presojo upraviĉenosti dodelitve potrdila za doseganje 5. 
ravni razvoja novosti vodjem in ĉlanom inovacijskih projektov je 11. 2. 
2010 odloĉila, da inovacijski projekt (Romi z nami, Romi med nami) 

dosega najvišjo raven (5. raven) razvoja novosti, kar pomeni: ODKRITJE 
NOVEGA VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEGA ELEMENTA. 

  

Komisijo so sestavljali: 

-          Dr. Natalija Komljanc , strokovna direktorica ZRSŠ in vodja programa IP, 

-          Mag. Majda Naji, vodja Centra za inovativno edukacijo,  

-          Mag. Marta Novak, konzulentka. 

  

Utemeljitev predloga sklepa komisije: 

-          Tutorstvo je vedno silnejša moĉ. 

-          OŠ Janka Padeţnika, ki sicer diferencira uĉne socialne skupine, a s cilji 

medsebojnega zdruţevanja. 
-          Projektna skupina v sodelovanju z vodstvom in uĉiteljskim zborom krepi 

regulacijski model uĉenja, ki s primarno in sekundarno socializacijo razvija 
empatijo pri medsebojni pomoĉi. 

-          Cilj turtorstva ni le uspešno certificiranje, ampak tudi uspešno promoviranje 

uĉenja in sodelovanja v bivalnem okolju. 

-          Uĉitelji krepijo trdnejše odnose za neformalno sodelovanje v okolju in zato 

gradijo Ekologijo odnosov.  
  

Ĉlani projektne skupine OŠ Janka Padeţnika: 

-          Ksenija Popošek, vodja, pedagoginja, 

-          Sonja Filipiĉ, ravnateljica, 

-          Andreja Sever, specialna pedagoginja, 

-          Mojca Rojc, uĉiteljica, 

-          Dejan Peklar, uĉitelj. 

  

Projekt je sprejet z novim metodiĉnim modelom izvajanja vzgojno-izobraţevalnega 
dela – TUTORSTVO, na svetu staršev, vsako šolsko leto je potrjen v LDN. Projekt 
sta strokovno spremljali mag. Marta Novak, višja svetovalka ZRSŠ Novo mesto in 
Nada Nedeljko, svetovalka ZRSŠ Maribor. 

15. do 19. marec 2010  

 

REZULTATI DRUGE ZBIRALNE AKCIJE 

STAREGA PAPIRJA 

  
  
V petek, 19.3.2010 smo zakljuĉili z drugo zbiralno akcijo v tem šolskem letu. Zbirala 
akcija je potekala od 15.3. do 19.3.2010.  Ĉe smo za prvo zbiralno akcijo, v kateri 



smo zbrali 9 ton starega papirja rekli, da smo bili izjemo uspešni, lahko reĉemo, da 
smo bili v drugi zbiralni akciji ODLIĈNI, saj smo s skupnimi moĉmi zbrali kar 16 ton 
starega papirja.  
V tokratni akciji je zmagal 7. B razred, ki je zbral slabe 3 tone in pol starega papirja, 
drugi je bil 2. B razred z dobrima 2 tonama in pol in tretji 3. A razred z zbranima 2 
tonama starega papirja. 
   
                                                                                 

                                                                                                          

  

Znova se je  izkazalo, da ste zbiralno akcijo starega papirja vzeli zelo resno! Trdno 
smo prepriĉani, da vas poleg tekmovalnega duha vodi do loĉevanja in zbiranja 
starega odpadnega papirja tudi zavedanje, da z zbranim starim papirjem ohranimo 
marsikatero drevo v naših gozdovih in da se zavedate pomena recikliranja starega 
papirja.  
  
V letošnjem šolskem letu bomo izvedli še eno zbiralno akcijo in sicer v mesecu maju 
ali zaĉetku junija, ko bo tudi znan letošnji zmagovalni razred, ki bo skupno zbral 
najveĉ starega papirja. 
  

                                                                  

  

Hvala vsem sodelujoĉim uĉencem, uĉiteljem,staršem, hišniku Dragu in Alešu, ki ste 
papir zbirali, prinašali, tehtali in dokazali, da vam ni vseeno za naše okolje. 
  
Veĉ o zbiralni akciji in rezultatih po razredih si lahko preberete na spletni strani pod 
rubriko EKOŠOLA. 
  

Koordinatorica ekošole 

Petra Damiš Lavrenĉiĉ 

19. marec 2010  

 

REVIJA FOLKLORNIH SKUPIN V UNIONU 19. 3. 2010 

  
Tokrat smo se folkloristi predstavili mariborskemu obĉinstvu na reviji folklornih skupin 

s spletom novih štajerskih plesov. 
  



  

  

Folkloristi so se predstavili v novih nošah, zato smo bili všeĉni tudi strokovni 
selektorici, ki je ocenjevala naš nastop. 

  

   

  

Zaplesali smo "Kovtre šivat", poskočno, ubrano in z 

ljubeznijo do ljudskega izročila. 

  

 
  

Začetno tremo smo premagali s pesmijo in "korajţno" zaplesali celi splet. 

  

10. in 12. marec 2010  

 

VELIKONOĈNA DELAVNICA 

  
V sredo 10. 3. in petek 12. 3. 2010 je v popoldanskem ĉasu ( po pouku ) na šoli  
potekala dvodnevna velikonoĉna delavnica. K sodelovanju so bili povabljeni uĉenci 
7., 8. in 9. razreda. Pod mojim mentorstvom so v sprošĉenem vzdušju izdelovali pirhe 
v razliĉnih tehnikah. Seveda je bilo pri tem potrebno precej dobre volje, vztrajnosti in 
natanĉnosti. 
  

                              



 
  

Udeleţenci so spoznali in se preizkusili v zanimivi a z izvedbenega in ĉasovnega 
vidika precej zahtevni tehniki krašenja pirhov. S posebno pisalko so na jajĉne lupine 
nanašali raztaljen vosek in risali razliĉne motive. Poslikana jajca so potopili v kis. Da 
so dobili ĉim veĉ barvnih odtenkov, je bilo potrebno postopek veĉkrat ponoviti. Ob 
koncu so vosek s segrevanjem v peĉici odstranili. 
  

                                                           
  

Podobno je potekalo krašenje pirhov v tehniki batik, le da so v tem primeru jajca 
namakali namesto v kis,  v rdeĉo in ĉrno barvo. 
Preizkusili so še tehniko krašenja s silikonskim lepilom s pomoĉjo pištole za vroĉe 
lepljenje in risanje vzorcev z brisalcem za ĉrnilo. 
Ob koncu delavnice smo nastale izdelke razstavili v velikonoĉnem kotiĉku  
naravoslovne uĉilnice. 
  
  

Mentorica, uĉiteljica kemije, Renata Prosenjak Vrabl 

London, 3. do 6. marec 2010  

 

S PA-DEŢNIKOM V LONDON  
(3.–6. MAREC 2010) 

  
Prejšnji teden smo uĉence od 6. do 9. razreda popeljali na strokovno ekskurzijo v 
prestolnico Velike Britanije, v London. Potovanje je bilo organizirano v okvirju 
nadstandarda, ki ga ponuja naša šola in je bilo namenjeno vsem zainteresiranim 
uĉencem od 6. do 9. razreda.  
  

                             



 
                                    

V Londonu smo se udeleţili jezikovne delavnice v Shakespearovem gledališĉu The 
Globe, obiskali srednjeveški grad The Tower, se popeljali po reki Temzi in obĉudovali 
londonske doke. Obĉutili smo utrip West End-a ob ogledu musicala Briljantina, se 
sreĉali s številnimi slavnimi osebnostmi v muzeju vošĉenih lutk, se podali po sledeh 
Harryja Potterja, obiskali hišo Sherlocka Holmesa ter s pomoĉjo ogromnega vrtljivega 
kolesa London Eye-a obĉudovali London iz zraka.  
Ogledali smo si številne znamenitosti Londona, kot so Parlament z Big Benom, 
Buckinghamska palaĉa, British Museum z zgodovinskimi zbirkami, katedrala Sv. 
Pavla in Westminstrska opatija, se oblekli v uniforme kraljiĉine garde ter obiskali niĉli 
poldnevnik na Greenwichu.  
  

                                             
  

Cilj tovrstnih izletov je izpopolnjevanje tujega jezika, spoznavanje evropskih mest, 
kulturnih znaĉilnosti, zgodovine in številnih raznolikosti, ki jih takšna velemesta 
ponujajo. Videli smo veliko novega, nauĉili se še veĉ in se imeli enkratno.  
  

  

                                           

                                
Ob podelitvi pohval uĉencem je tudi nas ravnateljica Sonja Filipiĉ presenetila s soĉno 
ĉokoladno torto, ki je zaznamovala naš prvi, veliki korak v svet  potovanj. 
  
Komaj ĉakamo naslednje leto in naslednje potovanje. 
  

Koraljka Ĉeh 
  

  

  

Kope, marec 2010  

 

SMUĈARSKA ŠOLA V NARAVI, KOPE 2010 



  
Tridnevno bivanje na Kopah, natanĉneje v Lukovem domu, je za nami. Polni vtisov, 

pozitivnih obĉutkov in ţelje po ponovnem druţenju, sprejemanju znanja na malo 

drugaĉen naĉin smo se vrnili med šolske klopi. Narava nam je postregla s pravo 

zimsko idilo, zato sneţnih radosti ni primanjkovalo. Dnevno skrbno naĉrtovano delo, 
pravila, dogovori, smuĉanje, obilni obroki okusne hrane, prosto druţenje in 

sodelovanje na razliĉne naĉine so botrovali k temu, da smo ob veĉerih s prijetnim 

obĉutkom utrujenosti legli k poĉitku in se veselili novega dne. Dvanajst udeleţencev 

je svoje smuĉarsko znanje še izpililo in s ponosom lahko povemo, da smo zadnji dan 

prav vsi z uţitkom premagovali tudi zahtevnejšo progo na Kopah. 
  

      
  

V ponedeljek, 8. 3. 2010, smo se udeleţenci šole v naravi na Kopah zbrali v mali 
jedilnici naše šole, kjer nas je ĉakalo prijetno preseneĉenje. Ob podelitvi priznanj in 

CD-jev s fotografijami mladim smuĉarjem nas je ravnateljica Sonja Filipiĉ razveselila 

s torto, na kateri smo upihnili prvo sveĉko, ki je pomenila uspešno zakljuĉeno prvo 

smuĉarsko šolo v naravi. 
  

   
  

V priĉakovanju prihodnje zime si bomo marec 2010 skrbno vtisnili v spomin. 
  
  

Uĉiteljici 
Nina Malajner in Petra Damiš Lavrenciĉ 

2. marec 2010  

 

PREMIERA GLEDALIŠKE SKUPINE POD DEŢNIKOM 

  
V torek, 2. 3. 2010, je gledališka skupina uĉenk in uĉencev 2. triade odigrala dramsko 

igro Hanel Wolfram (v priredbi Andreje Krstić) Romeo ljubi Julijo. Premiero so si 
ogledali uĉenci 1. triade. 

Zgodba o ljubezni, nasprotovanju, boju, ki je veĉna, je postavljena v ţivalski svet. 
Pravzaprav ne bi bila niĉ posebnega, ĉe ne bi bil Romeo pes, Julija pa maĉka. 

  



 
23. februar 2010  

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN NA AREHU 

(3. športni dan) 
  

V torek, 23. februarja 2010 je na Arehu potekal 3. športni dan. Uĉenci so 

smuĉali, sankali in delali sneţake. 
  

           

3. marec 2010  

 

  

ŠOLA V NARAVI – KOPE 2010 

  
V zaĉetku šolskega leta sva uĉiteljici Petra Damiš Lavrenĉiĉ in Nina Malajner 

uĉencem prvih in drugih razredov ponudili moţnost vkljuĉitve v zimsko šolo v naravi, 
s poudarkom na uĉenju smuĉanja. 

Prijavilo se je dvanajst uĉencev in sicer osem prvošolcev in štirje uĉenci 
drugega razreda. 

V sredo, 03.03.2010 se bomo izpred OŠ Janka Padeţnika ob 8.00 uri 
odpravili proti Kopam, kjer bomo bivali v Lukovem domu. Vrnili se bomo v petek, 

05.03.2010, v popoldanskem ĉasu. 
O vtisih in doţivetjih bomo podrobneje poroĉali po povratku. 

  

1. marec 2010  

 

SPOŠTOVANI STARŠI 
  

V ponedeljek, 1. 3. 2010, bodo govorilne ure in roditeljski sestanki. Ţeleli bi vas 
obvestiti, da je na šoli zbranih veliko pozabljenih stvari vaših otrok. Zato bodo v ĉasu 

govorilnih ur le te na ogled v kabinetu tujih jezikov v 2. nadstropju Iztokove ulice.  
  

Šolska svetovalna sluţba 
  

  

24. februar 2010  

 

S PA-DEŢNIKOM NA JEZIKOVNI IZLET V LONDON (3. do 6. 3. 2010) 



  
Naša šola bo letos prviĉ organizirala veĉdnevni  izlet v eno izmed evropskih 
prestolnic. Za prvo potovanje smo izbrali London. Potovanje je namenjeno vsem 
zainteresiranim uĉencem od 6. do 9. razreda. Cilj izleta je izpopolnjevanje tujega 
jezika, spoznavanje evropskih mest, kulturnih znaĉilnosti, zgodovine in številnih 
raznolikosti, ki jih takšna velemesta ponujajo. 
Udeleţili se bomo jezikovne delavnice v Shakespearovem gledališĉu The Globe ter 
zgodovinske delavnice v srednjeveškem gradu The Tower, obĉutili utrip West End-a 
ob ogledu musicala Briljantina, se sreĉali s številnimi slavnimi osebnostmi v muzeju 
vošĉenih lutk, se podali po sledeh Harryja Potterja ter s pomoĉjo ogromnega 
vrtljivega kolesa obĉudovali London iz zraka.  
Ĉakajo nas štirje dnevi druţenja, novih spoznanj in še veliko lepega! 

  
(Koraljka Ĉeh, prof.) 

11. januar 2010  

 

KUHARSKI KROŢEK 

  

V ponedeljek, 11.01.2010 nas je pri kuharskem kroţku obiskal direktor 
podjetja Kopija-nova d.o.o. g. Andrej Krampl. To podjetje nam je v 

zaĉetku letošnjega šolskega leta podarilo predpasnike, ki si jih 

nadenemo pri našem kuharskem ustvarjanju. Pridruţil se nam je, ko smo 

pripravljali špinaĉni zavitek. 
  

  

  

  

       
  

21. december 2009  

 

BOŢIĈNO-NOVOLETNI KONCERT, 21. 12. 2009 

Samo jaz in mnogi vi,  
obdani le s sojem novoletne luĉi,  

smo ĉvrst dokaz bogastva vezi med prijatelji, 
zato hvala za mnoge drobne stvari,  

za katere med letom se zdi, kot da jih ni,  
pa vendar v toplini novoletne noĉi zanje vemo mi – prijatelji. 

Z izborom Haydnovih skladb v priredbah za posamezne inštrumente, s katerimi so se 
predstavila dekleta naše šole, smo poĉastili 200-letnico smrti skladatelja Josepha 
Haydna. 

Gostili smo tudi uĉenca in uĉenke baletnega oddelka Srednje glasbene in baletne 
šole Maribor, ki so nam pod mentorstvom baletnih pedagoginj Nataše Moškotevc in 
Galine Dmitrijeve pripravili posebno preseneĉenje. 



    

                                                  

                                                

  

Prireditev so vodili Matej Melanšek, Tinkara Puh in Iza Plavĉak, nastopili so cici, 
otroški in mladinski pevski zbor, otroška in mladinska šolska plesna skupina, Jerneja 
Fekonja,  Maša Antonĉiĉ, Cecilija Matul, Maja Ţgajnar, Veronika Zala Štok, Saša 
Malek  in Sara Kramberger. 

17. december 2009  

 

IZLET V PRAZNIĈNO OKRAŠENO LJUBLJANO 

  
V ĉetrtek, 17.12.2009 smo se uĉenci, starši in uĉitelji II. triade odpravili z vlakom v 
prazniĉno okrašeno Ljubljano. Voţnja z vlakom je bila za vse nas zelo zanima in je 
hitro minila tudi zaradi obiska dobrega moţa, ki je v teh prazniĉnih decembrskih dneh 
zelo priljubljen. 
  

  

                                               

  

                                             

  

  

Ob prihodu v Ljubljano smo se skupaj podali do Prešernovega trga, onemeli ob 
pogledu na nešteto drobnih luĉk, ki so krasile obreţje Ljubljanice in se razkropili po 
stojnicah. Po dveh urah veselega pohajkovanja, smo se zadovoljni napotili proti 



ţelezniški postaji. Domov smo se vrnili polni novih doţivetij in prijetno utrujeni. 
  

12. december 2009  

 

BOŢIČNO - NOVOLETNI  BAZAR 

  

Decembrska sobota je bila za nas, Padeţnikovce, drugačna in posebna.  

Ţe zjutraj smo se, brez godrnjanja seveda, vsi učenci  zbrali v šoli in odhiteli vsak v svojo 

izbrano delavnico. V šoli je bilo kot v mravljišču. Vsi so nekaj ustvarjali: plesali, vezli, 

kuhali, pekli slastne piškote, pripravljali stojnice, vadili za nastop… Novinarji smo hiteli sem 

in tja, zbirali informacije,  fotografirali,  pripravili smo tudi informativni letak za obiskovalce, 

pa tudi prispevek v sliki in besedi za našo spletno stran.  

  

                                              

  

                                             

    

  

  

Ob desetih smo bili pripravljeni sprejeti obiskovalce v telovadnici, kjer so se okrašene 

stojnice kar šibile pod številnimi unikatnimi izdelki, ustvarjenimi v dvodnevnih delavnicah 

naših učencev, skrbno zavitimi in razvrščenimi. Pripravili smo tudi oder za nastopajoče pevce, 

mlade glasbenike, plesalce in igralce, uredili pa smo tudi prijetno čajnico, kjer so gostje lahko 

posedeli ob skodelici čaja in dišečih piškotih, si oddahnili od vrveţa in poklepetali. Imeli smo 

svoj sejemski denar, ki smo ga menjavali v menjalnicah.  

Presenečeni in veseli smo ugotovili, da je obisk presegel naša pričakovanja, saj se je v obeh 

telovadnicah trlo obiskovalcev.  

  

Saša Malek in Janina Cvetkovska, 7.a 

  

10. december 2009  

 

  

TEHNIŠKI DNEVI  
  

Kako so nastajali naši izdelki za boţično - novoletni bazar? 

  
Novoletne voščilnice 

V delavnici prvošolcev sta učiteljici Marjetka Mataln in Branka Meznarič prikazali učencem 

postopek za izdelavo voščilnic. Uporabili so stare revije, koledarje in ţig. Iz revij so izdelali 

vzorce in so jih prilepili na karton. Nastali so čudoviti izdelki. 

  



Okraski za novoletno jelko 
V prvem razredu so z učiteljicama Nino Malajner in Lidijo Šauperl izdelovali okraske iz das 

mase, nato pa so se lotili še izdelave papirnatih smrekic, ki  jih bodo pritrdili na voščilnice. 

  

Voščilnice  drugošolcev 
Iz barvnega papirja so učenci z učiteljicama Petro Lebar Kac in Dragico Mlinarič v skupini 

izrezali različne oblike, jih zalepili na vizitko, kasneje pa so iz das  mase oblikovali še 

zvezdice, srčke, lunice… 

  

 
  

Izdelki za srečo 
Tretješolci so po navodilih svojih učiteljic Petre Damiš Lavrenčič in Janje Modrijančič 

oblikovali drobne pujske  za srečo in jih skrbno zavili. Izpraskali so motive za voščilnice, iz 

lesenih ščipalk za perilo in das mase pa naredili domiselne sponke za sporočila. Vse svoje 

izdelke so izvirno zavili in ponudili na bazarju. 

  

Šatulja z angelčkom 
Četrtošolci so z učiteljico Marjano Šauc izdelali škatlice za shranjevanje nakita,  nanje pa 

pritrdili angelčka iz stiropora. 

  

Lončki za pisala 
Učenci so z učiteljico Janjo Zimšek steklene kozarce ovili z lepenko, prilepili sliko jelena in 

okrasili. Svoje lončke so pripravili za prodajo na bazarju, izdelali pa  so tudi izvirne 

voščilnice. 

  

 
  

Aranţmaji, obeski, voščilnice, glineni okraski 
V razredu, kjer je bila delavnica petošolcev, so učenci z učiteljico Tamaro Škafar izdelovali 

aranţmaje, obeske, voščilnice in glinene obeske.  Delavnico je vodila gospa Vesna Lampreht. 

Iz  das mase so izdelovali oblike in s svinčnikom vzorce ter luknjice.  Ko se je izdelek strdil, 

so ga pobarvali z različnimi barvami. 

  

Voščilnice 
Z učiteljico Marijo Črnčič so petošolci izdelali voščilnice iz kartona in odpadnega barvnega 

papirja, iz katerega so izrezali različne oblike in jih lepili na voščilnice. 

  

Zakladi tisočerih ţelja 



Ob učiteljicah Andreji Lorenci in Cvetki Ferletič so šestošolci  izdelovali posodice za čajne 

lučke, hišice za svečke in sami tudi vlivali svečke. Kozarce so oblepili s koščki svilenega 

papirja, vanje vstavili čajne lučke in jih ponudili na bazarju. 

   
Priprava drobnega peciva 

Ob prijetnih vonjavah po cimetu in medu so učenci urili svoje kuharske veščine in ob 

navodilih učiteljic Andreje Mirt in Doroteje Ančev  pekli piškote različnih oblik in  

medenjake, ki jih bodo tudi sami okrasili. 

  

Obeski za ključe 
Pod spretnimi prsti  učencev in ob navodilih učiteljic Andreje Javernik in Mateje Kokol so 

nastajali obeski za ključe iz blaga. Najprej so izbrali vzorec, izrezali in zašili izbrano obliko, 

jo napolnili s polnilom in dodali še obroček za obesek. 

  

Čajne lučke iz das mase 
Po navodilih učiteljice Andreje Krstić so nastajale čajne lučke. Das maso so osmošolci 

razvaljali, izrezali različne vzorčke z modelčki za piškote in  pritrdili na dno pokrovček. V 

posušene lučke se lahko vloţijo svečke. Iz flisa in volne so pripravili torbice za mobilni 

telefon in jih ponudili na bazarju. 

  

Okraski iz slanega testa 
Učenci so v delavnici najprej z učiteljico Angelo Gorišek pripravili slano testo, ga razvaljali 

in izrezali različne oblike, jih okrasili in pripravili za prodajo na bazarju. 

  

Kristalizacija 
Osmošolci so se lotili izdelave voščilnic s postopkom kristalizacije. Z učiteljico Renato Vrabl- 

Prosenjak so s slano vodo in paličico risali novoletno smrečico na karton. Posušene motive so 

prilepili na vizitke. 

  

Ogledala 
Učenci so ogledala oblepili s koščki keramičnih ploščic. Nastali so mozaični okvirji različnih 

barv  in vzorcev. 

  

   

  

Magnetki, mobile in okvirčki 
V skupinah so devetošolci  z učiteljicama Stanko Emeršič in Stanko Smojver  iz das mase 

izdelovali mobile, magnetke v obliki deţnikov in okvirčke za slike. Nastali so pa tudi volneni 

okraski za smreko. 

  

Pripravila:  

Vesna Dobaj 

Dejan Peklar 

5. december 2009  

 

IZLET V PREDBOŢIĈNI GRADEC 



  
V soboto, 5. decembra 2009, se je skupina uĉencev naše šole skupaj s starši 
odpravila na izlet v avstrijski Gradec. Ob prihodu v glavno mesto deţele Štajerske 
smo se najprej z gondolo popeljali na vrh hriba Schlossberg, od koder je bil ĉudovit 
pogled na mesto. Po ogledu znamenitosti, malici, skupinskemu fotografiranju in 
opazovanju urnega stolpa (der Uhrturm) je sledil spust s hriba, ki je bil za veĉino 
udeleţencev zanimiv, saj smo med hojo šteli stopnice.  
  

                                     
  

Po kratkem sprehodu ĉez otok na Muri (die Murinsel) mimo umetnostne hiše (das 
Kunsthaus) so se uĉenci za 2 uri poslovili od staršev in se s tramvajem odpeljali do 
otroškega muzeja (das Kindermuseum), kjer so v dveurni delavnici imeli priloţnost 
odkriti v sebi raziskovalca oz. zanstvenika. Starši so si medtem pod vodstvom 
mestne vodiĉke ogledali mesto Gradec. Ob vrnitvi skupine uĉencev na Glavni trg je 
sledil ĉas za pozno kosilo in nakupe. Ob 18. uri smo si skupaj ogledali igro zvonov 
(das Glockenspiel) in se po poti jaslic vrnili na avtobus, ki nas je zveĉer pripeljal nazaj 
na Studence. Utrujeni, vendar polni prijetnih vtisov, smo se poslovili. 

20. november 2009  

 

  

  

Spoštovani  starši,             
                                                                                      
ţivimo  v  ĉasu  in  okolju,  ki  nam  po  plati   varovanja  zdravja  ni  najbolj  
naklonjeno.  Zato  vas  v  nadaljevanju  seznanjamo  z  ukrepi,  ki  jih  na  šoli  
izvajamo  v  skrbi  za  ohranjanje  ĉim  bolj  varnega  in  zdravega  okolja  naših  
šolarjev.  
  
1. Vsakodnevni  preventivni  ukrepi  (izvajajo  se  od  1. 9. 2009) : 

 dosledno  umivanje  rok  pod  tekoĉo  vodo  in  z  milom;  obvezno  brisanje  
rok  s  papirnimi  brisaĉami,  ki  se  sproti  odvrţejo  v  koš  za  smeti;  milniki  
s  tekoĉim milom  in  podajalniki  papirnih  brisaĉ   so  na  voljo  v  vseh  
uĉilnicah,  v  sanitarijah,  jedilnicah  in  spremljajoĉih  prostorih  ob  telovadnici.  

  
2.  Vsakodnevni  preventivni  ukrepi  (izvajajo  se  od  2. 11. 2009) : 

 v  okviru  zobne  preventive  se  umivanje  zob  uĉenk  in  uĉencev  od  
prvega  do  petega  razreda  do  nadaljnjega  ne  izvaja, 

 zaprti  so  pitniki  vode  na  hodnikih, 
 uĉenkam  in  uĉencem  je  odsvetovano  pitje  vode  neposredno  iz  

vodovodne  armature, 
 priporoĉamo  zauţitje  ĉim  veĉje  koliĉine  vode  v  ĉasu,  ki  ga  uĉenke  in  

uĉenci  preţivijo  v  šoli.  Da  bi  zagotovili  ĉim  veĉjo  ustreznost  zauţitja  
vode  dnevno,  smo  sprejeli  naslednji  protokol: 

        uĉenke  in  uĉenci  prve  triade (razen  2. b  razreda)  imajo  v  



šoli  svoje  plastiĉne lonĉke.  Le  ti  se  dnevno  dezinficirajo, 

        uĉenke  in  uĉenci  2. b,  4. a  in  4. b imajo  uteĉen  sistem  
prinašanja  lonĉkov  za  enkratno  uporabo, 

        uĉenke  in  uĉenci  od  petega  do  devetega  razreda  nosijo s  
seboj  plastenke,  ki  jih  dnevno  polnijo  z  vodo. 

Svetujemo  tudi,  da  ob  obroku  šolske  prehrane  zauţijejo  ponujen  napitek.  S 
seboj  lahko  dnevno  prinašajo  tudi  razliĉne  napitke  od  doma.  
  
3.  Sprotne  odločitve  (odločitev,  sprejeta  16. 11. 2009): 
Po  Letnem  delovnem  naĉrtu  je  23.  novembra  2009  naĉrtovana  prireditev  v  
okviru  projekta  UNESCO  in  ob  Darwinovem  letu.  Sprejeli  smo  odloĉitev,  da  
izvedbo  prireditve  preloţimo  za  nedoloĉen  ĉas,  saj  menimo,  da  je sedanji  ĉas  
povsem  neprimeren  za  zbiranje  ljudi v  omejenih  in  zaprtih  prostorih.   
  
4.  Kakšno  je  stanje  obolelih  otrok  na  šoli? 

Število  otrok,  ki  so  dnevno  prisotni  pri  pouku,  se  dnevno  spreminja.  Dnevno  
vodimo  posebno  evidenco  o  številu  obolelih  otrok.  Do  danes  nimamo  
uradnega  podatka  zdravstvene  ustanove  o  tem,  da  bi  kateri  uĉenec  naše  šole  
zbolel  za  novo  gripo. Tudi  sporoĉila  vas  staršev  so  po  svoji  vsebini  takšna,  
da  noben  otrok  še  ni  zbolel  za  tovrstno  bolezen. So  pa  po vaših  obvestilih  
prisotne  razliĉne  oblike  viroz.  V  dneh  od  13. 11. 2009 do  17. 11.2009  je  
dnevno    zaradi  bolezni  odsotnih  med 16,8%  in  27,85%  otrok.  
  
Tudi  tokrat,  spoštovani  starši,  ţelimo  vaše  korektno  in  skrbno  
sodelovanje.  Obveščajte  nas  o  morebitnih  spremembah,  predvsem  pa  
poskrbite,  da  bo  vaš  otrok v  primeru  bolezni  ostal  v  domači  oskrbi  tako  
dolgo,  kot  priporoča  zdravnik.  
  
V  ţelji,  da  bi  ohranili  zdravje  čim  večjega  števila  otrok,   
Vas  lepo  pozdravljam. 
  
  
                                                                                                                      
Ravnateljica: 
                                                                                                                      Sonja  
Filipiĉ 
  

  

19. november 2009  

 

Sprejem pri podţupanu g. Roku Pečetu 

  
  
V sredo, dne 11.11. 2009 se je naša uĉenka Patricia Mernik, ki je kot ĉlanica ekipe AMZS Slovenije 
zastopala Slovenijo na 24. FIA Evropskem prometnem izobraţevalnem tekmovanju na Finskem v 
mestu Turku, udeleţila sveĉanega sprejema pri podţupanu g. Roku Peĉetu. 
  



                    
       

  

13. november 2009  

 

Nadarjeni učenci OŠ Janka Padeţnika v oddaji Ţiv ţav  

(Radio Maribor) 
  

Danes, v petek trinajstega, smo skupaj z Radiem Maribor posneli oddajo Ţiv ţav. V oddaji so 

se predstavili učenci naše šole, ki so evidentirani kot nadarjeni pod vodstvom pedagoginje 

Ksenije Popošek, ki je v uvodu spregovorila nekaj besed. 

  

  

       

  

  

  

  

Vljudno vabljeni vsi, ki vas to zanima, da prisluhnete oddaji Ţivţav jutri, 14.11.ob 9.30 na 

valovih radia Maribor 93,1 MHz. 

  

Mentorica: 

Ksenija Popošek 

20. oktober 2009  

 

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost 
  

Ta teden je bil nekaj posebnega predvsem za naše prvošolĉke. 
  
V mesecu in pol, kar obiskujejo našo šolo, so dokazali da so pametni, vedoţeljni, da spoštujejo šolska 
pravila, da so pravi prijatelji. So pa tudi razigrani, veseli in nasmejani. In prav takšne jih imamo radi in 
smo veseli, da so z nami. Zato smo jih  v torek, 20. oktobra, sprejeli v Šolsko skupnost uĉencev 
Osnovne šole Janka Padeţnika. Uĉenci, ki obiskujejo interesno dejavnost Danes nastopam, so jim 
odigrali lutkovno igrico o šolskih potrebšĉinah, ravnateljica Sonja Filipiĉ jim je ĉestitala, prejeli so 
darilca in se na koncu posladkali. Vsem prvošolcem še enkrat ĉestitamo! 
  



                               

  

  
Mentorica šolske skupnosti: Andreja Lorenci 

8. oktober  

 

Otvoritveni dogodek projekta »Evropska pot romske kulture in 
dedišĉine«, Lendava/Kamenci, 7. – 8. oktober 2009  

  
Lendava in romsko naselje Kamenci sta 7 in 8. oktobra gostila mednarodno konferenco v organizaciji 
Urada Vlade RS za narodnosti in Sveta Evrope, s katero bo tudi v praksi zaţivel projekt Sveta Evrope 
Evropska pot romske kulture in dedišĉine. 8. oktobra so ob zakljuĉku mednarodne konference 
nastopile uĉenke OŠ Janka Padeţnika, ki so se predstavile z romsko folkloro in hip hop plesom.  
  

                                                   

9. oktober 2009  

 

14. BIENALE OTROŠKE GRAFIKE 

  
  
V šolskem letu 2008/2009 je bil razpisan 14. bienale otroške grafike ĈRKA KOT ELEMENT LIKOVNE 
IGRE. Na nateĉaj se je odzvalo 106 slovenskih šol in vrtcev s 1115 poslanimi grafiĉnimi listi. Komisija  
je v sestavi  treh akademskih grafikov in slikarjev: ZMAGA JERAJA, PETRA KRIVCA, DARKA 
SLAVCA  20. maja 2009 izbrala  511 del za razstavo in 10 za nagrado.  
  
  

  

                                                          

  

  
OŠ Janka Padeţnika je prejela kar nekaj priznanj: Eva Seifried-2.a, Marsel Lajh-2.a, Nejla Memić-3.a, 
Lina Zeća- 3.a, Alen Vogrinec-3.a, Ţiga Ademoviĉ-4.b, Rene Pernek Acker-4.b, Jan Rudl-4.b, Tina 
Rautar-9.a. 



 
Otvoritev razstave je bila 9. 10. 2009 v avli OŠ Ţalec. Otvoritve smo se udeleţili mentorji in uĉenci, ki 
so dobili priznanja.  

17. oktober 2009  

 

Nastopučencevob90.obletniciŠDStudenci 
  
Ob visoki obletnici je ŠD Studenci pripravilo prikaz dela društva. Prikaz je bil v športni dvorani v soboto, 

17.10.2009. 
Folkloristi naše šole so popestrili prikaz s spletom Štajerskih plesov. 
  

                                                      

  

  

  

                                                    

                       

  

  

  

  

  

  

8.oktober 2009  

 

Dan prometne varnosti 
  

  

Z demonstracijsko napravo VIDKO so se uĉenci šole na jasen in preprost naĉin 
prepriĉali kako pomembno je biti v prometu viden. Posebej je to pomembno sedaj, ko 

se dnevi krajšajo. 
Prikaz je pripravil Svet za preventivo in vzgojojo v cestnem prometu  v okviru Tedna 

prometne varnosti. 
  

  



  

Uĉenci 4., 5. in 6.razreda pa so bili postavljeni v vlogo voznikov motornih vozil. To jim 
je  omogoĉil preventivni izobraţevalni program Jumicar. 

Z voţnjo malih vozil so zaznavali dogodke enako kot jih zaznava pravi voznik v 
prometu. S tem so dobili dodatno izkušnjo z namenom poveĉati prometno varnost.  

  

  

                                                     

                                                                                                                      

  

  

  

  

  

Srečanjetutorjev(1.oktober2009)  

 

PROJEKTTUTORSTVANADALJUJEMOTUDIVŠOLSKEMLETU2009/2010 
  

V četrtek, 1. 10. 2009, smo se sestali z učenci, ki bodo v tem šolskem letu prevzeli vlogo 

tutorja. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, kjer so se učenci seznanili z vlogo in 

potekom tutorstva. 

  

                  

  

  

V pripravi je tudi kodeks, ki bo določal pravice in dolţnosti tako tutorjev kot prejemnikov 

tutorske pomoči. Bodoči tutorji so pokazali zavzetost in zrelost za opravljanje prostovoljne 

humanitarne pomoči, ki temelji na lastnem zgledu. 

  

Zapisala vodja projekta:  

Ksenija Popošek 

Kulturni dan (Evropski dan jezikov - 26. 9. 2009)  

 

1. KULTURNI DAN - Petek 25. 9. 2009  
  

EVROPSKI DAN JEZIKOV (26. 9. 2009) 

  

  

V petek, 25. septembra 2009, smo izvedli kulturni dan na temo »Evropski dan jezikov«.  

  

Učenci I. triade so spoznavali posamezne besede v različnih jezikih.  Učencem prvega razreda 

se je pridruţilo še 46 otrok iz vrtca Studenci, iz enot Groharjeva, Pekrska in Iztokova. Skupaj 



so risali drevesa, sonce ipd. Njihove risbe so učenci tretjega razreda opremili z besedami v 

različnih jezikih. Učenci drugega razreda so spoznavali besede na temo druţina in izdelali 

večjezično druţinsko drevo. Učenci tretjega razreda so spoznavali besedišče na temo hrana v 

različnih jezikih, se igrali s črkami ter zapisovali tujejezične besede. Učenci 3.a so imeli 

jezikovno kopel v poljščini. 

  

Učenci II. triade so kulturni dan izvedli v obliki interdisciplinarne ekskurzije. Odšli na 

Preţihovino. 

  

  

  

  



 
  

Učenci III. triade so sodelovali v različnih delavnicah. Tako so učenci sedmih razredov 

spoznavali in primerjali angleške in ameriške besede ter izdelali plakate. Nato so še primerjali 

nemške popačenke s knjiţno nemško in slovensko besedo. Primerjave so zapisali na plakate. 

Učenci osmih razredov so poznavali azijsko kulturo in jezik. Tako so učenci 8.a razreda bolje 

spoznali Kitajsko, se naučili nekaj osnovnih besed, si izdelali t.i. mini slovarček ter poskusili 

jesti s kitajskimi palčkami. Učenci 8.b razreda so spoznali Japonsko, njene posebnosti in 

značilnosti.  

Učenci 9. razredov so spoznali Evropsko unijo s pomočjo spleta in slikovnih gradiv. Po 

skupinah so predstavili drţave Evropske unije – po abecednem redu, po velikosti, izdelali 

plakat z osnovnimi podatki ter plakate z besedami »prosim«, »hvala«, dober dan«, 

nasvidenje«, ipd. v različnih jezikih.  

"Zaplešimovpoletje"22.6.2009  

 

  

"Zaplešimovpoletje"  22. 6. 2009 

Na zaključni prireditvi "Zaplešimo v poletje" so nastopali učenci od prvega do devetega 

razreda. Z nastopom so navdušili polno dvorano obiskovalcev.  



   

Prevladovale so plesne točke, zvrstile so se  še recitacije, glasbene točke, nastop pevskega 

zbora in atraktivna gimnastika na zaključku.  

    

Med nastopi so bile podeljene naslednje nagrade: 

 Lions Cluba, za raziskovalno nalogo, reportaţo o splavarstvu in za Fair play učenko; za to 

leto je to Urška Krajnik.  

    

Vsemţelimoveseleinvarnepočitnice! 

Izlet v Styrassic park  

 

 Izlet v Styrassic park   13. 6. 2009 

  

Učenci od 1. do 5. razreda s starši so bili na na izletu v Styrassic parku, parku dinozavrov, 



ki se nahaja v Bad Gleichenbergu v Avstriji. 

    

  

V parku smo se s ĉasovnim strojem odpeljali veĉ kot 60 milijonov let nazaj, ko so po 
našem planetu še hodili dinozavri in so na nebu namesto letal leteli zavri. V dolini 

dinozavrov smo spoznali in videli veĉ kot 70 vrst razliĉnih dinozavrov v naravni 
velikosti. Nauĉili smo se, kako dolgo so dinozavri lahko ţiveli, kako so se oglašali in 
obnašali, kaj so jedli, zakaj so imeli moţgane poleg v glavi tudi v repu. Veĉ o tem 

najdete na njihovi spletni strani www.styrassicpark.at.  

  

    

DRŢAVNOPROMETNOTEKMOVANJE  

 

  

DRŽAVNO PROMETNO TEKMOVANJE  

 ''KAJ VEŠ O PROMETU'' 

(30. 5. 2009) 

V soboto, 30.05. 2009 je potekalo v Krškem drţavno tekmovanje  

 '' Kaj veš o prometu''.  

http://www.styrassicpark.at/


V kategoriji kolo je tekmovalo 88 tekmovalcev in med njimi samo tri dekleta. Ena izmed 

njih je bila tudi učenka naše šole Urška Mirt, ki si je z odličnim rezultatom na 

medobčinskem tekmovanju zagotovila nastop na drţavnem tekmovanju na 

katerem je v dobesedno fantovski konkurenci uspešno zastopala našo šolo.  

   

    

   

PREDTEKMOVANJE ZA IZBOR EKIPE ZA 24. EVROPSKO   PROMETNO 

IZOBRAŽEVALNO TEKMOVANJE FIA  

   

05.06. 2009 se je na OŠ Franca Romana Staneta v Mariboru odvijalo 

predtekmovanje za izbor ekipe za 24. evropsko   prometno izobraževalno 

tekmovanje FIA.  

Naši učenci so se izjemno potrudili in tako uspešno zastopali našo šolo ter osvojili 

naslednja mesta :  

        

       NEJC JANKOVIČ, 4.B…………………  12. MESTO  

       NIK KOLAR, 5.A……………………………    8. MESTO  

       MITJA ROGINA, 6.B……………………   6. MESTO  

   

in PATRICIJA MERNIK, 6.A , KI JE DOSEGLA 1. MESTO TER SE TAKO 



UVRSTILA V OŢJI IZBOR EKIPE ZA EVROPSKO PRVENSTVO, KI BO 

POTEKALO V MESECU SEPTEMBRU 2009 NA FINSKEM.  

   

     

  

  

     
 


