
Tekmovanje peric v splakovanju perila 

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

 

                         



 

                                                                                           Več slik si lahko ogledate 
na naslovu: 

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

> Tekmovanje peric v splakovanju perila (junij 2011)  

Zapisal: 
Dejan Peklar 

 

11. junij 2011 [1] 
 

 

Ekskurzija na avstrijsko Štajersko 

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

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

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

V galeriji si lahko ogledate nekaj utrinkov iz ekskurzije. 

 

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


                     

 

Zapisala: Stanka Emeršič, vodja ekskurzije 

  

Več slik si lahko ogledate na naslovu: 



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

2010_2011 > Izlet v Mautern (junij 2011) 

 
 

junij 2011 
 

 

                                                      Gostovanje učencev partnerske šole iz 

avstrijskega Gradca 

  

V začetku junija 2011 smo na šoli ponovno gostovali učence partnerske šole iz 
avstrijskega Gradca, VS Berliner Ring. V goste je prišlo v spremstvu 2 učiteljic 7 
učencev, ki so skupaj z učenci gostitelji sodelovali na dvodnevnih likovnih delavnicah 
na temo »Afrika«. 

Učenci so v nemškem jeziku spoznali Afriko, v dvojicah slikali na platno afriške ţivali, 
z voščenkami naslikali afriško ţival ob portretu prijatelja in na koncu iz gline izdelali 
kipec poljubne afriške ţivali. 

Učenci so si v popoldanskem času ogledali središče Maribora, se posladkali s 
slastnim sladoledom, si ogledali Akvarij in terarij ter se sprostili na igralih v mestnem 
parku. 

Ţigi, Nini, Kaji, Zoji, Matiji, Izabeli,Timu in Klemnu se zahvaljujemo za prisrčno 
gostovanje. 

 

Zapisala: 

Stanka Emeršič, koordinatorica srečanj 
 

maj 2011 [2] 
 

 

                                                                           Likovni svet otrok v 
Šoštanju                                                                

    Mb; maj, 2011 

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

Učenci in njihovi mentorji, ki so prijeli priznanja: 

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

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

         Marsel Lajh 3. A (Nevenka Pušnik) 

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

         Mojca Ţunko, Ţan Vivod, 1. b  (Petra Damiš Lavrenčič, Branka Meznarič) 

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

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

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

  

                                                       



 

                      Pripravili: Nevenka Pušnik in Branka Meznarič 
 

19. maj 
 

 

 

Uspehi naših športnikov se kar vrstijo      
   

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

maj 2011 [1] 
 

 

Likovni natečaj 10. Cici umetnije 

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

(mentorici: Petra Damiš Lavrenčič in Branka Meznarič) 

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

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

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

  
                                 

 
 

                                                                                  Pripravili: Nevenka Pušnik in 



Branka Meznarič 
 

10. maj 2011 
 

 

EVROPSKA VAS 2010/11 

V okviru projekta Evropska vas smo v šolskem letu 2010/11 spoznavali Italijo. 

Projekt smo zaključili s prireditvijo, ki je bila 10. 5. 2011 na Glavnem trgu.  Na 
prireditvi sta aktivno sodelovali in zastopali našo šolo učenki  7. razreda, Maja Budja 
in Barbara Polc.  

Pa nekaj utrinkov iz Evropske vasi. 

  

  

  

Zapisala: Mateja Kokol 
 

4. maj 2011 
 

 

Projekt IGRIVA KOŠARKA 

Pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije je, z namenom pribliţati otrokom košarko 
na čim bolj razigran in igriv način, leta 2008 nastal projekt Igriva košarka. Namenjen 
je predvsem mlajšim otrokom od 4 – 9 let. Tudi naša šola se je odločila za 
sodelovanje in tako so se nam v četrtek, 5. 5. 2011, na našem šolskem igrišču 
pridruţili strokovni sodelavci KZS, ki so pripravili poligone in igrice za učence prve 
triade. Da je vse skupaj potekalo na zabaven in hudomušen način, sta se našim 
otrokom pridruţila tudi košarkarski maskoti Ţogi in Ţogica Koško. Učenci so v dobri 
šolski uri predstavitve uţivali v metanju majhne košarkarske ţoge na niţje koše, 
prilagojene njihovi starostni stopnji, vodenjem ţoge na različnih poligonih in drugih 
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spretnostih, med delom pa sta jim tu in tam ponagajala Ţogi in Ţogica s svojimi 
norčijami, kar je otroke spravljalo v glasen smeh. Prav gotovo so otroci v izkazovanju 
svojih sposobnosti pri igranju košarke izjemno uţivali in se zabavali in bodo te 
pozitivne izkušnje nadgradili tudi v »veliki« košarki. 

                                                                     

 

Pripravila: Nevenka Pušnik 
 

20. april 2011 
 

 

ARMAL ROADSHOW MARIBOR 
(Sreda, 20. april 2011) 

 
Tokrat  smo se folkloristi predstavili tudi na svečani prireditvi, ki je potekala v 
Koloseju. 
Predstavnikom Armalovega sklada smo bili zelo všečni, hkrati pa tudi edini 
nastopajoči, tako, da so bili moji folkloristi zelo ponosni, da so lahko nastopili 
na tem svečanem dogodku. 
 

Zapisala mentorica folklore: Tamara Škafar 
 
 

Prejeli smo tudi zahvalo organizatorja programa: 
 
Pozdravljeni, 
 
v imenu Armala se vam najlepše zahvaljujemo za sodelovanje na Armalovem dogodku v 
Mariboru. Vaš nastop je obogatil predstavitev Armalovih novosti in prispeval k uspešnosti 
dogodka. 
 
Veseli smo, da ste Armalova šola in upamo, da bomo lahko sodelovali tudi v prihodnje. 
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Več slik si lahko ogledate na naslovu: OŠ Janka Padeţnika, Maribor > Galerija > NOVICE > 

Šolsko leto 2010_2011 > Armalov sklad_20_4_2011  
 

S PLESOM V POMLAD 2011 
 

 

S PLESOM 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. 
Oblikovanje programa smo zaupali  Andreji Krstić, Tinkara Ketiš pa nas je vodila 
skozi zgodovino plesa in povedala marsikaj zanimivega o plesu. Med tekmovanjem, 
ko so sodniki usklajevali svoje rezultate, so  posamezne plesalke  prikazale tudi 
lastne koreografije in predstavile nove plesne zvrsti,  drugošolci pa so se predstavil s 
kratkimi gledališkimi igrami.  
 
Za sodelovanje se med drugimi zahvaljujemo sodnikom. To so bili: Emil Ketiš, Lana 
Matjašič Filipič  in Barbara Spreiz. 
 
 
Za tekmovanje na področnem tekmovanju so izbrali naslednje plesne pare in dekleta 
posameznice: 
II. triada plesni pari : Sara Neţmah in Jan Antolinc, Maja Pongrac in Lea Ţnidarič ter 
Lara Golob in Tilen Golob. 
III. triada -  plesni pari :  Eva Rojko in Martina Korez, Anamarija V. Dajnko in Janina 
Cvetkovska. 
Posameznice II. triada -  Melanija Stojkovič, Ţiva Špindler, Clarissa Rošker, Kaja 
Ostrš, Ţana Neţmah in Šaha Mehmeti. 
Posameznice III. triada -  Monja Zadravec, Tinkara Puh, Janina Cvetkovska, Nadja 
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Zavec, Martina Korez in Enisa Bislimi. 
  

 
 
Vsem plesalkam in nastopajočim se zahvaljujemo za njihov trud, izbranim plesalkam 
pa ţelimo veliko uspeha na področnem tekmovanju 20. aprila v Račah. 
 

Mentorji: 
Cvetka Ferletič 
Andreja Sever 
Dejan Peklar 

 

6. april 2011 
 

 

POGOVOR DR. DAVORINA KRAČUNA S PADEŢNIKOVIMI PA-TALENTI 
 
V sredo, 6. aprila 2011 je nadarjene učence OŠ Janka Padeţnika Maribor obiskal dr. 
Davorin Kračun, redni profesor za področje ekonomske teorije in politike na 
Ekonomski poslovni fakulteti Maribor. Skupaj z učenci se je pogovarjal o njegovem 
sluţbovanju v ZDA ter o vlogi veleposlanika. Bil je zelo zanimiv gost. Z odgovori na 
vprašanja, ki so jih pripravili naši učenci je  predstavil zakulisje političnega ţivljenja, 
pozitivne strani bivanja v tujini in odgovorno vlogo predstavnika domovine v ZDA. 
 
Srečanje sta pripravili mentorici Ksenija Popošek in Andreja Sever. Na okrogli mizi so  
sodelovali učenci, mentorici, učitelji Marija Črnčič, Andreja Lorenci, Koraljka Čeh in 
Darko Koţič ter ravnateljica šole Sonja Filipič. 
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2. april 2011 
 

 

PLANINSKI IZLET – BOČ 

V soboto, 2. 4. 2011, je 25 otrok in 5 staršev odšlo z vlakom na planinski izlet na Boč. 
V spremstvu toplega spomladanskega sonca in rahlega vetra so vsi otroci prišli na 
vrh »štajerskega Triglava«, visokega 979 m, ki je, poleg Donačke gore, najvzhodnejši 
del Karavank. 

Sledili smo markacijam in obiskali kraško jamo Balunjačo, opazovali gozdno rastje z 
elementi pragozda na vrhu, splezali na razgledni stolp, pozdravili cvetočo 
velikonočnico in se na koncu poti posladkali s sladoledom. 

Preţiveli smo tako lep dan, da se ţe veselimo prihodnjega izleta. 

Več fotografij najdete v galeriji: Interesne dejavnosti 1. do 9. razred: Planinski kroţek: 
Boč.  
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Andreja Sever 
 

24.–27. marec 2011 
 

 

S PA-DEŢNIKOM V PARIZ (24.–27. MAREC 2011) 
 
V okvirju nadstandarda, ki ga ponuja naša šola, smo tudi letos organizirali potovanje 
v eno izmed evropskih prestolnic. Tokrat je na vrsti bil Pariz, glavno mesto Francije. 
Potovanja so se udeleţili zainteresirani učenci od 6. do 9. razreda.  
 
Obiskali smo latinsko četrt in začutili utrip ţivljenja pariških študentov bliţnje univerze 
Sorbonne, občudovali spokojnost prekrasne cerkve Notre Dame in njene čudovite 
vitraţe. Seveda smo pozdravili tudi Mono Lizo in si v ţivo ogledali Hamurabijev 
zakonik, Minojsko Venero ter ostale zaklade Louvra. Poskrbeli smo tudi za male sive 
celice in se naučili nekaj novega v naravoslovnih delavnicah Palais de la Decouverte.  
Višjemu srčnemu utripu je pripomoglo prehojenih več kot 688 stopnic Eifflovega 
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stolpa, za umetniški navdih pa sprehod med slikarji boemskega Montmartra. Tudi 
zabave ni manjkalo, saj smo obiskali Dinsneyland in se prepustili svetu pravljičnih 
junakov. Ne smemo seveda pozabiti Champs-Elysees, Pont Neuf, Conciergerie, 
Sacre Coeur, Moulin Rouge in ostale, številne znamenitosti, ki so nas navdušile in 
navdihnile. 
 
Cilj tovrstnih izletov je izpopolnjevanje tujega jezika in praktična uporaba le-teh, 
spoznavanje evropskih mest in kulturnih raznolikosti, ki jih takšna velemesta 
ponujajo.  
Imeli smo se odlično, veliko smo se naučili in polni navdiha s seboj pripeljali duh 
pariške pomladi.  
 
 
  

                  



   
  
Koraljka Čeh 
 

marec 2011 
 

 

NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE EPI LESEPREIS 

 

Tudi letos smo na šoli izvedli nemško bralno tekmovanje Epi Lesepreis za učence, ki 
se učijo nemščine kot 1. TJ ali kot 2. TJ in za učence, ki obiskujejo fakultativni pouk 
nemščine. Tekmovanja so se udeleţili učenci od 4. do 9. razreda.  

Od 122 sodelujočih učencev prejme zlato priznanje 51 učencev.  52 učencev prejme 
srebrno priznanje in 19 učencev prejme priznanje za sodelovanje. 

Vsem učencem iskreno čestitamo! 
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14. marec 2011 
 

 

  

OTVORITEV GIBALNICE ZA STARŠE  
  

BO V PONEDELJEK, 14. MARCA 2011  
V TELOVADNICI ŠOLE OB 16.30.  

  

PO KRATKI PRIREDITVI VABLJENI NA OGLED GIBALNICE IN GOVORILNE URE. 
 

11. marec 2011 
 

 

OTVORITEV GIBALNICE ZA MEDIJE 
 
Naša nova gibalnica je končno odprla svoja vrata in se predstavila širni javnosti. 
Predstavila se je kot prostor, namenjen gibanju, igri, učenju, plesu in sprostitvi. 
Pripomočki, ki jih najdemo v njej, pomagajo razvijati osnovne in zahtevnejše gibalne 
sposobnosti, jačati sposobnost čutnega zaznavanja (vid, tip, sluh), oplemenititi 
metode poučevanja z gibanjem, razvijati samozavest in realno samopodobo. 
Namenjena je vsem učencem naše šole, ki bodo lahko z novimi izkušnjami 
napredovali in razvijali svoja močna in šibka področja. 
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Zahvaljujemo se organizaciji Koraki za korakce, ki nam je omogočila opremiti to 
učilnico in obogatila našo šolo. 
 

Andreja Sever 
 
 
 
Na spletu najdete prispevke na naslednjih spletnih straneh: 
 
SPEM  
http://www.spem.si/novice.asp?id_novice=386 
 
VEČER  
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2011031105628056 
 
RTS  
http://www.rts.si/se-ena-mariborska-sola-dobila-gibalnico.html 
 

 

 
 

8. marec 2011 
 

 

PUSTNI DAN PRVE IN DRUGE TRIADE 

http://www.spem.si/novice.asp?id_novice=386
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2011031105628056
http://www.rts.si/se-ena-mariborska-sola-dobila-gibalnico.html
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Pustne maske naj bi po šegah in navadah, vezanih na pustovanje, preganjale zimo in klicale v deţelo 
pomlad. Zagotovo so zimo pregnali učenci prve in druge triade, ki so skupaj z učiteljicami in učitelji 
poskrbeli za prav poseben in pustni torek. Najprej je v telovadnici naše šole potekalo pravo pustno 
rajanje s programom, kjer so se predstavile vse pustne maske po razredih, tričlanska komisija pa je 

izbrala pet najbolj izvirnih in posebnih pustnih mask. Nagrade so prejeli : 

1.     mesto: AVATARKA (Ana Marija Kerš, 3. B) 
2.     mesto: VARČNA ŢARNICA (Matija Kiker, 3. A) 
3.     mesto: KORENČEK (Sven Jug, 4. A) 
4.     mesto: AVATAR (Rene Vivod, 3. B) 
5.     mesto: ROBOT ( Maks Perčič, 1. A)                     Vsem nagrajenim še enkrat čestitamo! 

 

V nadaljevanju so se pustne maske posladkale s slastnimi krofi, potem pa podale na pravo pustno 
povorko po šoli, kjer so se predstavile tudi učencem višjih razredov. Dan se je končal z rajanjem po 
razredih, spoznavanjem pustnih šeg in navad, prebiranjem pustnih pravljic in prepevanjem pustnih 
pesmi. Zagotovo nam bo pustni torek ostal v prav lepem spominu. Nekateri naši učenci so o pustnem 
torku povedali naslednje: 

»Všeč mi je bilo, ker je bilo zelo veliko pustnih mask in ker je moj sošolec dobil drugo nagrado. Lahko 
smo tudi veliko plesali.« Nika, 3. A 

 

»Na pustni torek je bilo zabavno, všeč mi je bilo tudi, ko smo se predstavili po razredih.« Izabela, 3. A 

 

»Najbolj všeč mi je bilo, ko smo šli v telovadnico in smo tam plesali. Všeč mi je bilo tudi, ko smo se 
predstavili po razredih in ko smo šli na povorko.« 3. A 

 

»Smešne so mi bile nekatere maske. Zanimivo mi je bilo, kako so se nekateri učenci maskirali.« Aljaţ. 
3. B  

 

»Ko sem videla svojo sošolko, maskirano v avatarko, sem se takoj spomnila na film, ki sem ga 
gledala. Zelo mi je bila všeč povorka.« Nina, 3.b 

 
Kako lepo smo se imeli bodo prikazale tudi fotografije. 

Več slik si lahko ogledate v GALERIJA/NOVICE/ŠOL. LETO 2010_11/PUST 2011 
 



    



 

  

                                                                                Zapisala: Nevenka Pušnik 

  
 

10. februar 2011 - Državno tekmovanje za učence 9. razredov iz 

znanja nemščine 

 

 

DRŢAVNO TEKMOVANJE ZA UČENCE 9. RAZREDOV IZ ZNANJA NEMŠČINE 

 

V četrtek, 10. februarja 2011, je na naši šoli potekalo drţavno tekmovanje za učence 9. razredov iz 
znanja nemščine. 

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


Na 4 tekmovališčih po vsej drţavi je letos tekmovalo 219 učencev. 

Našo šolo je zastopal učenec 9. A razreda, Uroš Burjek. 

Urošu je uspelo zbrati 90 točk. Z doseţkom se je uvrstil med 14 najboljših tekmovalcev in si prisluţil 
zlato priznanje. 

Za doseţen uspeh mu iskreno čestitamo. 

 

Mentorica  

Stanka Emeršič 

 

12. februar 2011 
 

 

OTROŠKA OLIMPIJADA 

V soboto, 12. 2. 2011, je v dvorani Lukna v Mariboru potekala ţe tradicionalna 
Otroška olimpijada, ki jo je organiziralo Atletsko društvo Štajerska. V različnih 
tekmovalnih disciplinah so se pomerili otroci iz 14-ih osnovnih šol iz Maribora in 
okolice. Med njimi je bila tudi naša šola. Otroci so tekmovali v treh starostnih 
kategorijah.  

V prvi starostni kategoriji (1.–3. razred) so našo šolo zastopali Aljaţ in Matjaţ Jenuš, 
Mario Bera, Anej Herţenjak, Filip Rosenfeld Skerbinek, Elvita Gorup, Nina Smonkar, 
Maša Kneţevič, Eva Seifried in Ana Marija Kerš . 

V drugi starostni kategoriji (4.–5. razred) so se borili Nejla Memić, Lea Ţnidarič, Nika 
Veingerl, Ţana Neţmah, Sara Neţmah, Ester Šumandl Majhenič, Rok Petrovič, Aleks 
Draksler, Klemen Ketiš, Najc Antolinc in Nejc Planinšek.  

V tretji starostni kategoriji (6.–7. razred) pa so tekmovali Tinkara Ketiš, Melanija 
Stojkovič, Maja Ţgajnar, Clarissa Rošker, Barbara Polc, Nik Oraţem, Luka Plavec 
Bračko, Agim Jašaraj in Gregor Bohl.  

V najmlajši starostni kategoriji so naši učenci osvojili odlično 2. mesto, v drugi 
starostni kategoriji so učenci zasedli 9. mesto in v tretji starostni kategoriji 5. mesto.  

Ker smo tekmovali v vseh treh starostnih kategorijah, smo se kot šola lahko 
potegovali tudi za čim višjo skupinsko uvrstitev na tekmovanju. Skupno je naša šola 
tako zasedla 4. mesto.   

Naši najmlajši učenci so ob koncu prireditve prejeli srebrne medalje, ki jim jih je 
podelila šprinterka Sabina Veit. Vsi učenci, ki so se udeleţili tekmovanja, so prejeli 
priznanja za sodelovanje na Otroški olimpijadi 2011.  

Vsem učencem – tekmovalcem čestitamo za njihovo poţrtvovalnost, borbenost in 
dobro uvrstitev na tekmovanju.  

S tribun  je naše učence spodbujalo veliko navijačev, zato tudi njim hvala za 
vzpodbudo in glasno navijanje.                                                                                                                                 
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                                                   Petra Damiš Lavrenčič, Andreja Sever, Matjaţ 
Popošek, 
                                                                                            mentorji 
  

  

 
  

Več slik si lahko ogledate v Galeriji. 
 

15. januar 2011 
 

 

PRVE PLESNE DELAVNICE 
 
V soboto, 15. januarja 2011, smo za učence prve triade (interesna dejavnost plesni 
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pari) pripravili plesne delavnice cha cha cha, angleškega valčka in merenge. 
Delavnice so bile brezplačne, trajale pa so od 8.30 do 12.00. 
V delavnicah sta ob mentorjema sodelovali tudi plesni mojstrici omenjenih plesnih 
tehnik. Svoje znanje cha cha chaja in angleškega valčka je na naše učence 
prenašala nekdanja plesalka in tekmovalka standardnih in latinoameriških plesov 
Ksenija Poštrak.  
Plesna šola Plesna dimenzija pa se je tudi nesebično odzvala našemu povabilu in 
med nas poslala plesno mojstrico Natalijo Pravdič, ki je poučevala merenge.   
Učenci so se naučili novih plesnih korakov,  plesne drţe in tudi njim še neznanih 
plesnih tehnik. V ţelji, da našim učencem ponudimo čim več kreativnih vsebin in 
vplivamo na zdravo preţivljanje prostega časa, smo uspešno zaključili našo prvo 
plesno soboto. 
 



 
 Koraljka Čeh, Dejan Peklar, mentorja 

 

Srečanje bodočih prvošolcev 
 

 

                                                                             Srečanje bodočih prvošolcev 

V torek, 30. novembra 2010, smo izvedli prvo srečanje bodočih prvošolcev, torej 

tistih, ki bodo v šolskem letu 2010/2011 obiskovali prvi razred. Pripravili smo 

predstavitev šole s poudarkom na njenih močnih področjih – zgodnje učenje jezikov 

in zgodnje naravoslovje. Starši otrok so v besedi in sliki dobili osnovne informacije o 

šoli, njeni viziji in bogatem nadstandardnem programu. Otroci so v tem času ustvarjali 

v delavnici, kjer smo zdruţili likovno ustvarjanje, glasbo in učenje nemškega jezika. 

Vsebina delavnice je bila posvečena Miklavţu, saj je bil čas pravšnji. Po zaključeni 

predstavitvi in delavnici so  otroci staršem s ponosom pokazali, kaj so se naučili. 

Poslikali so Miklavţev škorenj, naučili so se pesmico in jo v nemškem jeziku glasno 

in pogumno zapeli. Ker je bil škorenj nared, otroci pa polni pričakovanj, se jim je ţelja 

uresničila. Obiskal jih je Miklavţ in jih obdaril.  

           Naslednje srečanje bo 18. januarja 2011. 

              Vabljeni vsi, ki vas zanima utrip dela na OŠ Janka Padeţnika. 

                                                                                                   Zapisala: Sonja Filipič, 

ravnateljica 
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9. in 10. december 2010 
 

 

Izdelovanje za boţično-novoletni bazar, 

9. in 10. december 2010 

 Darilne škatlice v 1.a 

Ustvarjali so voščilnice in darilne škatlice. Vzorčke so risali z belim pisalom. 

Dobre vile v 1.b    

Pod spretnimi prstki in ob usmerjanju učiteljice so učenci iz gline izdelali telo dobre 
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vile, za roke in noge so uporabili vrvico, lase pa so izdelali iz rafije.  

Hišice iz gline v 2.a 

Učenci so iz gline izdelovali hišice in jih pobarvali. Ana je povedala, da jih delajo za 
boţični bazar in, da ji gre ţe pri prvem izdelku super. Mravljice v 2.b    

Skupaj z učiteljico so pridno kot mravljice delali voščilnice in okraske iz slanega testa. 
Deja nama je zaupala, da uţiva. Gabrijela je pomagala učiteljici vstavljati vrvico v 
okraske. 

Delavnica  voščilnic, škatlic in obeskov v 3.b   

Manca nama je povedala, da so učenci s seboj prinesli pomaranče, krompir in 
storţke. Iz krompirja so izdelali štampiljke, vzorce so pa natisnili na voščilnice in 
škatlice. Pri tem so jim pomagali starši.  Posušene rezine pomaranč, storţke in 
glinene okraske so nizali na vrvico in ustvarili unikatne mobile. 

Izdelki iz lesa v 4.a in b. 

Četrtošolci so sestavljali lesene samokolnice.  Slišalo se je zabijanje ţebljev, nekateri 
so vijačili, spet drugi barvali. Zaupali so nama, da bodo v končane samokolnice 
posejali boţično ţito.  

Papirnate košarice v 5.a  

Učenci 5.a so izdelovali papirnate košarice. Pridruţila se jim je tudi babica Lare in 
Tilna. Povedala nam je, da je z veseljem prišla, saj zelo rada ustvarja. 

Božična delavnica 5.b 

Učenci so izdelovali novoletne voščilnice in ikebane ter zajčke iz papirja. Pri eni od 
skupin so izpod spretnih prstov nastajali okraski angelčki. Učiteljica je poudarila, da 
starši in učenci sami vodijo delavnice, ona pa je le koordinatorka.  

Izdelovanje okraskov v 6.a 

V tem razredu so izdelovali okraske iz volne, cofke in poslikali stekleničke s servietno 
tehniko, da so nastale čudovite vazice. 

Medgeneracijsko druženje ob vrečkah presenečenja v 6.b 

Učenci  so ob druţenju s starši izdelovali vrečke iz valovite lepenke, naredili pa so 
tudi voščilnice. 

Modni kreatorji iz 7.a   

V 7.a so iz blaga šivali torbice za telefone in iz blaga zašili obeske za jelko. 

Rajske ptice iz 7.b   

Učenci so se razdelili v skupine. V eni skupini so izdelovali princeske iz dasmase in 
jih nato pobarvali.  Nastali so obeski. V drugi skupini so izdelovali ptice. V tretji 
skupini pa so velike storţe preoblikovali v osebe. Tem storţkom so napisali zgodbo.  



Novoletne voščilnice v 8.a 

Učenci so paličico namočili v razstopino s soljo in risali vzorčke na temen karton. 
Nastale so posebne voščilnice. 

Knjižice receptov 8.b  

Pri njih so izdelovali recepte. Dekleta so pisala recepte, fantje pa so poslikali 
stekleničke s servietno tehniko .   

Pujski in ploščice za srečo v 9.b 

Fantje so iz bele dasmase oblikovali ploščice z reliefnim vzorcem, jih pobarvali in 
opremili z rekom za srečo. Spretni prsti deklet so oblikovali majhne pujske za srečo. 

Tehnična skupina 

Izbrani učenci so v tehnični delavnici izdelovali lesene svečnike in ptičje krmilnice. 
Nekateri so delali ogledala.  

Kuharji in kuharice 

Kuharski mojstri so spekli sadni kruh, različne medenjake in vanilijeve rogljičke.                                            

              



 

                              

                                                          Več fotografij si lahko ogledate v Galeriji. 

                                                       Pripravili: Cecilija Matul in Maja Budja, 7.B 
 

4. december 2010 
 

 

Izlet v predboţični Hartberg 

 

V soboto, 4. decembra 2010, smo se v dopoldanskih urah odpravili v majhno 
mestece na severovzhodu avstrijske Štajerske, v Hartberg. Z vodičem Wernerjem 
smo si ogledali mestne znamenitosti in tako spoznali zgodovino mesta. Po 
opoldanski malici smo si individualno ogledali boţični sejem. Po ogledu smo se 
odpeljali do kina, kjer smo v avli občudovali velike akvarije in terarije. Sledil je ogled 
dokumentarnega filma o Mumijah v 3D tehniki. Po ogledu smo se posladkali z 
Miklavţevim darilom in se nato podali na pot domov. 
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19. oktober 2010 
 

 

RASTEM S KNJIGO 

 
Tudi v šolskem letu 2010/11 smo se vključili v projekt, ki omogoča brezplačen obisk 
sedmošolcev v najbliţji osrednji splošni knjiţnici. 
 
Na obisk pionirske knjiţnice Rotovţ smo se odpravili v torek, 19. oktobra 2010. S 
knjiţničarji smo se pogovarjali o namenu knjiţnic ter o nastanku pesniških del. 
 
Učenci so ob obisku knjiţnice v dar dobili knjiţno darilo »Majnice: fulaste pesmi« 
Toneta Pavčka, ki bi naj spodbudilo mlade k odkrivanju vrhunskih del slovenskih 
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mladinskih avtorjev. 
 
                               

 
  
                                                                Zapisala: Koraljka Čeh 
 

6. do 8. oktober 2010 
 

 

 Rezultati prve zbiralne akcije starega papirja 
 

Prva zbiralna akcija v letošnjem šolskem letu se je uspešno zaključila. S skupnimi 
močmi in predvsem ob podporni naših staršev, smo zbrali kar 8423, 20 kg starega 
papirja.  
V prvi zbiralni akciji se je najbolje izkazal 8. b razred, ki je zbral največ starega 
papirja in sicer 1696,00 kg. Na drugem mestu po zbrani količini je 7. a razred, ki je 
zbral prav tako zelo veliko starega papirja in sicer 1314, 00 kg. Na tretjem mestu pa 
3. a  razred, ki je zbral 857, 20 kg starega papirja.  
Pohvala velja tudi vsem ostalim razredom, ki so se potrudili in zbirali star papir po 
svojih najboljših močeh. Količine zbranega papirja po posameznih razredih so 
prikazane  v spodnji razpredelnici. Izkupiček od zbranega papirja se bo nakazal  tudi 
tokrat v šolski sklad. 
Pohvala za pridno delo – sprejemanje, tehtanje in prenašanje starega papirja v keson 
– gre našemu hišniku Dragu, učiteljici Andreji Krstič, učiteljema Darku Koţič  ter 
Matjaţu Popošek in prisotnim učencem.  

  

1. ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA  
6. 10. 2010 – 8. 10. 2010  

RAZRED  ZBRANA KOLIČINA PAPIRJA  DOSEŢENO MESTO  

8. b 1696, 00 kg  1. mesto  

7. a 1314, 00 kg  2. mesto  

      3. a 857, 20 kg  3. mesto  

1. a 620, 60 kg  4. mesto  

5. b 581, 30 kg  5. mesto  

8. a 509, 60 kg  6. mesto  
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1. b 476, 40 kg  7. mesto  

4. a 434, 90 kg  8. mesto  

3. b 355, 80 kg  9. mesto  

7. b 317, 20 kg  10. mesto  

2. b 245, 60 kg     

2. a  235, 90 kg     

 9. a 219, 60 kg     

4. b 200, 30 kg     

5. a 136, 00 kg     

6. b 93, 50 kg     

9. b 66, 60 kg     

6. a 62, 70 kg     
 

Trenutni rezultati:  

DOSEŢENO 
MESTO  

RAZRED  SKUPNA ZBRANA KOLIČINA STAREGA 
PAPIRJA PO DVEH ZBIRALNIH AKCIJAH  

1. MESTO  8. b 1696, 00 KG  

2. MESTO  7. a 1314, 00 KG  

3. MESTO  3. a 857, 20 KG  
  

   



 
  

Naslednja zbiralna akcija starega papirja bo predvidoma v mesecu marcu. 
  

Pripravili ekokoordinatorici 
                                                                                                        

Nevenka Pušnik in Mateja Slana Mesarič 
 

30. september 2010 [2] 
 

 

Zaključna ekskurzija devetošolcev 

 

V četrtek, 30. septembra 2010, smo se devetošolci z razrednikoma odpravili na 
zaključno ekskurzijo. Ko smo prispeli na slovensko obalo, nas je najprej čakalo 
kopanje v vodnem parku Ţusterna. Po dvournem spuščanju po toboganu in uţivanju 
v vodnih masaţah smo se odpravili v Izolo, od koder smo se z ladjico odpeljali proti 
Portoroţu. Zasidrali smo se v Fiesi in se pogumno pognali v osveţujočo vodo. 
Medtem je kapitan za nas pripravljal hamburgerje, z ladjice pa je donela bučna 
glasba.  

V Portoroţu smo odloţili stvari na plaţi. Nekaterim kopanja še ni bilo dovolj, zato so 
se znova vrgli v vodo. Drugi so igrali odbojko na mivki, dekleta pa so obiskale trţnico 
s spominki. 

Največje doţivetje pa je bila gotovo voţnja z gokardi v Luciji, kjer smo pod nadzorom 
mehanikov odkrivali čar hitre voţnje. Listo z rezultati smo seveda odnesli domov. 
Precej utrujeni smo dan zaključili s sprehodom po Portoroţu, si kupili kakšen 
sladoled, pa tudi spominek, nato pa se v večernih urah podali na pot proti domu. 
Preţiveli smo čudovit, razgiban dan v prijetni druţbi, ki ga bomo pomnili še dolgo, 
dolgo… 
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28. in 29. september 2010 
 

 

Dvodnevne likovne delavnice v Grazu 
 
28. in 29. septembra so na partnerski šoli VS Berliner Ring v Grazu potekale 
dvodnevne likovne delavnice na temo »Kam z odpadki?« 
Ţiga, Nina, Zoja, Kaja, Klemen, Matija, Tim in Izabela so skupaj z avstrijskimi vrstniki 
poustvarjali zgodbo »Der Schmutzputz«. Učenci so se izraţali z različnimi tehnikami 
in materiali. V popoldanskem času smo se odpravili na Graški jesenski sejem in 
uţivali v tamkajšnjem zabaviščnem parku. Večer so Padeţnikovci preţiveli pri 
avstrijskih vrstnikih, kjer so tudi prenočili. 
  

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


                             
  
Drugi dan smo nadaljevali z delom v likovnih delavnicah in se po kosilu poslovili od 
prijateljev. 
Likovni izdelki so razstavljeni na veznem hodniku šole. 
 

Zapisala: Stanka Emeršič 
 

6. oktober 2010 
 

 

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost OŠ Janka Padeţnika 
 
 
V sredo, 6. oktobra 2010 je bil prav poseben dan, saj smo v Šolsko skupnost 
učencev OŠ Janka Padeţnika sprejeli naše prvošolce. Datum ni bil izbran naključno. 
Sprejem smo postavili v teden otroka.  
Prvošolce je pozdravil predsednik šolske skupnosti dvetošolec Uroš Burjek, tretje in 
četrtošolci so odigrali lutkovno predstavo Na cesti nisi sam, učencem pa je čestitala 
tudi ravnateljica Sonja Filipič. Prejeli so priznanja in darilce – deţnik z logotipom naše 
šole ter se na koncu posladkali. 
 
                                              

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


 
  
V mesecu dni, od kar prvošolci 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 tako je tudi prav.  
 

Ţelimo jim uspešno delo na naši šoli. 
 

Mentorica šolske skupnosti 
Andreja Lorenci 

 

9. oktober 2010 
 

 

Prvi planinski izlet v šolskem letu 2010/2011 
  

V soboto, 9. oktobra, se je skupina 28 mladih planincev in planink, skupaj z 
mentorico Andrejo Sever in spremljevalkami podala na prvi planinski izlet v tem 

šolskem letu. 
Z gondolo smo se povzpeli na Pohorje in opazovali Maribor, prekrit z jutranjo meglo. 
Urne noge so nas nato ponesle na markirano pot proti Mariborski koči (1080 m). Po 
teţko pričakovani malici, so se nekateri zapodili za ţogo, drugi pa so se zaigrali na 

travniku in pod drevesi. 
  

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


   

 
  

Po najdenih sladkarijah, ki nam jih je nastavil škrat Bolfenk smo se odpravili nazaj in 
med spustom v dolino iz gondole občudovali pogumne kolesarje. 

 
Sončen planinski pozdrav! 

 

30. september 2010 [1] 
 

 

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


V četrtek, 30. septembra 2010  je bil občinski kros na Poljanah. 
 
Naš najmlajši tekmovalec je bil Maks Perčič, ki je zasedel odlično 7. mesto med 
cicibani letnika 2004, prav tako 7. mesto je zasedla Elvita Gorup. 
Dobro so  tekmoval tudi Tim Oraţem, Nik Oraţem in Petra Zadravec. Med boljšimi je 
bila Tinkara Ketiš, ki je tudi zasedla 7. mesto, naša najboljša tekačica pa je bila 
ponovno Nadja Zavec, ki je postala z odličnim tekom občinska prvakinja. 
Vsem iskrene čestitke. 
  

   

  

23. september 2010 [2] 
 

 

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


 

V četrtek, 23.9. 2010, smo na Centru za sluh in govor v Mariboru, z učenci naše šole 
izdelovali darila sponzorjem sobotne aktivnosti naše šole in društva  »Koraki za 
korakce«.  Prijetno, ustvarjalno dopoldne smo preţiveli z učenci njihove šole in 

likovno pedagoginjo go. Zvonko Rosandič.   

  

Delavnice so se udeleţili: 
Sara Neţmah 5.b, Nejla Memić 4.a, Pia Planinšek 4.a, Maja Pongrac 4.a, Alen 

Vogrinec 4.a 
  



  

  

In kakšni so vtisi naših učencev? 

         SARA…barvali smo sončke iz gline. Najboljše mi je bilo, ko smo izdelovali iz 
gline. 

         NEJLA…na tej šoli mi je bilo zelo všeč. 

         ALEN…bilo mi je zanimivo. Zanimivi so bili sončki iz gline. Rad ustvarjam. 

         MAJA…ko smo pobarvali sončke iz gline, smo lahko naredili iz gline eno 
svojo stvar, potem smo se poslovili in odpeljali nazaj na šolo. 

  
Zapisala : Branka Meznarič 

 
 

24. september 2010 
 

 

Evropski dan jezikov 
 
V petek, 24. septembra 2010, smo na šoli ţe osmič obeleţili Evropski dan jezikov. 
Našim prvošolcem so se pridruţili otroci iz vrtca Studenci, iz enote Poljane, Pekrska 
in Iztokova. 
V telovadnici šole smo se pozdravili v različnih jezikih. Sledilo je pripovedovanje 
pravljice Mojca Pokraculja v slovenščini in nemščini. Pripovedovanju pravljice so 
sledile igre v telovadnici in na zunanjem igrišču. Pravljico smo povzeli v obliki risb. 

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


Učenci in otroci iz vrtca so narisali posamezne prizore. 
 

 
  

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/NOVICE/�olsko leto 2010_2011/Evropski dan jezikov 26. 9. 2010/_w/DSC00023_JPG.jpg


 
  

  
Zapisala Stanka Emeršič 

 

15. september 2010 
 

 

Interdisciplinarna ekskurzija 
 
Tudi letos smo se odpravili na interdisciplinarno ekskurzijo z naslovom Srednji vek na 
vulkanu in v višavah ptic. 
Tokrat so se sedmošolci peljali po avstrijski Štajerski. V majhnem mestu Riegersburg 
smo se povzpeli na tamkajšnji grad, ki se nahaja na vulkanskem hribu. Najprej smo si 
ogledali ptice ujede v kletkah in med njihovim letom, nato so učenci spoznali ţivljenje 
v času srednjega veka in si ogledali dvorišče srednjeveškega gradu Riegersburg. 
Zadnja postaja je bila tovarna čokolad Zotter, kjer smo si ogledali proizvodnjo 
čokolade in se posladkali z njihovimi izdelki. Navdušil nas je tudi film Od kakavovca 
do čokolade. 
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Zapisala Stanka Emeršič 
 

23. september 2010 [1] 
 

 

Čebelarstvo na OŠ Janka Padeţnika – prvi jesenski utrinki  

 

Učenci 6.B razreda so raziskovali in preučevali delo čebel v mesecu septembru. Z 
nami je bil tudi šolski čebelar, ki nam je predstavil delo čebelarja.    

    

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


 

Mentor: Dejan Peklar 
 

18. september 2010 
 

 

1. športni dan – DOBRODELNI POHOD KORAKI ZA KORAKCE 

V soboto, 18. 9. 2010, smo se kljub slabemu vremenu udeleţili Pohoda organizacije 
Koraki za korakce. Izjemno veliko udeleţencev pohoda se je z deţniki, deţnimi plašči 

in škornji odpravilo na pot s Trga svobode in okoli Treh ribnikov. 

 Otroci so uţivali v preskakovanju luţ, starejši pa v klepetu s prijatelji in znanci. 

Zahvaljujemo se vam za udeleţbo in prispevek. 
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17. september 2010 
 

 

 
BRALNI MARATON 

 
17. septembra 2010 so se učenke naše šole, Pia Planinšek, Barbara Polc in Tinkara 

Puh, pod mentorstvom prof. Koraljke Čeh, udeleţile ekološko obarvanega  
Bralnega maratona. 

Učenke so brale pesmi, ki so jih sami napisale navdihnjene 
 z idejo potovanj in odkrivanja novih svetov. 

Gost letošnjega Bralnega maratona je bil Borut Gombač, dobitnik Glazerjeve listine 
za izjemne doseţke na področju literature . 

  

  
 

6. september 2010 
 

 

Spoštovani starši in varčevalci  v šolski hranilnici! 
 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx
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Z zaključkom šolskega leta 2009/2010 se hkrati zaključuje tudi delovanje šolskih 
hranilnic, ki so jih v Novi KBM izvajali več kot 35 let. Odločitev o ukinitvi so sprejeli 
zaradi davčne zakonodaje. Zakon o dohodnini namreč določa, da fizične osebe, ki 
sestavljajo neformalne skupine občanov, štejejo za prejemnike obresti, doseţenih iz 
depozitnih razmerij. Banka bi skladno z zakonodajo morala za vsakega posameznika 
poročati znesek privarčevanih sredstev in obresti, ki jih je od tega prejel, česar pa 
sistem šolskih hranilnic ne omogoča. 
Čeprav šolskih hranilnic, kot jih poznamo danes, ne bo več, pa so v banki pripravili 
številne druge moţnosti, kako mlade še naprej usmerjati v skrbno ravnanje s svojim 
denarjem in jim s tem privzgojili občutek odgovornosti, ki je pomemben za 
osebnostno rast mladih. 
Opremo, ki smo jo dobili za potrebe opravljanja aktivnosti v šolski hranilnici nam 
banka podarja v trajno last. Uporabili jo bomo pri izvajanju najrazličnejših aktivnostih, 
saj bo banka šolam ponudila nekaj oblik sodelovanja  in aktivnosti: 
 
   - nadgradnja izobraţevalne funkcije ( predavanja, obisk poslovalnic..) 
  - nagradni natečaji  ( tema  - finance in bančništvo ; zanimiva za učence vseh 
starosti) 
 O pogojih nagradnega natečaja bodo učenci pravočasno obveščeni. 
   - pridobivanje sponzorskih sredstev ( s  predlogi projektov bomo poskušali 
pridobiti omejena sredstva) 
   - spletna prisotnost ( vzpostavljena bo spletna stran, kjer bodo mladim ponudili 
številne zanimive vsebine na temo financ in bančništva) 
 
V imenu Nove KBM in mojem imenu se zahvaljujem vsem staršem, ki ste otroke 
vzpodbujali k varčevanju in ţelim, da bomo tako uspešno kot do sedaj sodelovali tudi 
v prihodnje, da jih še naprej vzpodbujate k sodelovanju zgoraj naštetih oblik  ali jih  
popeljete v njihovo poslovalnico in izberete način varčevanja. 
 
Privarčevane zneske bodo učenci lahko dvignili v drugi polovici septembra 
2010 in v mesecu oktobru 2010, ob petkih, od 8.00 do 9.00. 
 
S prijaznimi pozdravi!                                                                     Mentorica  
                                                                                                     Marjana Šauc 
 

 


