
20. junij 2013   

 

5000 PEVK IN PEVCEV NA MARIBORSKEM LJUDSKEM VRTU 

Mladinski pevski zbor OŠ Janka Padežnika Maribor je 20. junija 2013, skupaj z 
mladinskimi zbori iz 160 osnovnih šol iz celotne Slovenije, sodeloval na Zborovskem 
bumu 2013. Dogodek je organiziral Zavod RS za šolstvo z naslednjimi cilji: motivirati 
otroke za petje v šolskih zborih, razvijati čustveno inteligenco ter socialne veščine 
otrok, s prepevanjem izključno slovenskih pesmi pa tudi gojiti domovinski čut. Petje 
otrok je spremljal Big band orkester Slovenske vojske. Med gosti je bil tudi 
predsednik države Borut Pahor, ki je prevzel častno pokroviteljstvo nad dogodkom. 
Za pevke in pevce MPZ naše šole je bil letošnji zaključek šolskega leta gotovo nekaj 
izjemnega. Občutkov, ki so jih preplavljali ob prepevanju z vrstniki iz vse Slovenije z 
besedami, žal, niso mogli opisati. Čarobno in nepozabno!  

 

Medijski odzivi na dogodek: 
-          Nacionalkin prispevek: http://ava.rtvslo.si/predvajaj/zborovski-bum/ava2.170201786/ 
-          DELO: http://m.delo.si/novice/slovenija/na-stadionu-skupaj-zapelo-blizu-5000-otrok.html 
-          Fotke Festivala Lent 2013: https://www.facebook.com/festivalLent/photos_stream 
-          Fotke STA: http://foto.sta.si/#!a/39042 
-          ljubiteljski posnetki: http://www.youtube.com/watch?v=grc0mrcvTSc 
-          http://www.nedstor.com/vijesti/na-stadionu-skupaj-zapelo-blizu-5000-otrok 
-          Večer s starimi podatki: 
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2013062005929253 
-          Radio Krka: http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=181037 
-          najava dogodka v oddaji Dobro jutro, dne 19.6.2013, intervju s Samom Ivačičem in Inge 
Breznik:  http://ava.rtvslo.si/#ava2.170063198 (nekje na 27. minuti). 

 

15. junij 2013   

 

IZ ŠAHOVSKEGA SVETA 
 

V soboto 15.06.2013 se je zaključila šahovska Štajerska kadetska liga 2012/2013. V 
tej šahovski ligi, ki je potekala v Mariboru, ali pa tudi izven Maribora (npr. Sladki vrh, 

Fram, Ruše), nastopajo fantje in dekleta iz osnovnih šol po Mariboru in tudi od 
drugod (npr. OŠ Šmarje pri Jelšah, OŠ Makole, OŠ Poljčane, OŠ Fram, OŠ Limbuš, 
OŠ Ruše in druge). Lahko pa tudi mlajši otroci ali pa tudi mladina do 15 leta. V tem 

šolskem letu se je tega tekmovanja, ki je potekalo v 10. kolih udeležilo 80 
udeležencev  (povprečno na posameznem tekmovanju je bilo nad 30 šahistov) iz 9. 

šahovskih klubov ter iz 23. osnovnih šol. 
 

Vsako tekmovanje (kolo) poteka tako, da se igra sedem šahovskih tekem s šahovsko 
uro na 15. minut. Tisti, ki zmaga, dobi v naslednjem kolu tudi zmagovalca iz 

prejšnjega kola. Računalniška obdelava pa poskrbi, da igrajo v naslednjem kolu med 
sabo zmagovalci in boljši z boljšimi, slabši pa s slabšimi. 

 

Iz naše šole so se občasno tega tekmovanja udeležili nekateri posamezniki, med 
redne igralce tega tekmovanja pa sodi Matej Zazijal iz 6.a razreda, ki je iz kola v kolo 

osvajal odlične rezultate in kolajne v svoji starostni skupini fantov do 12. let. 
 

V skupnem seštevku pa je v soboto ob zaključku šahovske Štajerske kadetske lige 
2012/2013 v svoji starostni skupini fantov do 12 let osvojil prvo mesto in za to prejel 
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zlato medaljo. 
 

Mateju čestitamo za dosežke in se mu zahvaljujemo, da je lepo zastopal »barve« OŠ 
Janka Padežnika. 

  

 

  



 
 

12. junij 2013   

 

JAPONSKI DAN 

 

V sredo, 12. 6. 2013, so v dopoldanskem času vsi učenci naše šole »odpotovali« v 
deželo vzhajajočega sonca. 

Na ta poseben dan jim je bila dana možnost, da so v šestih pestrih delavnicah 
spoznali svet japonskih pravljic, iger, religije in kulinarike. Preizkusili so se v zapisu 

svojih imen v japonščini, izdelali so origamije in pahljače, srečali so se z geografskimi 
značilnostmi te dežele, z navadami ljudi, ki tam živijo, samoobrambnimi tehnikami in 

še s čim. 

Zaključek dneva nam je popestril obisk japonskega opernega pevca, člana zbora 
mariborske Opere, gospoda Hideyukija Suzukija. Gospodu Suzukiju je učenka Maja 
Budja zaželela dobrodošlico v japonščini, sam pa je spregovoril nekaj besed tako v 
japonščini kot tudi v slovenščini, na koncu pa nas je očaral s  tradicionalno japonsko 

pesmijo. 

Za popestritev ob zaključku japonskega dneva sta poskrbela tudi člana mariborskega 
Kluba japonskega mečevanja, ki sta prikazala tehnike tradicionalnega japonskega 

mečevanja. Pozvala sta tudi nekaj pogumnih in radovednih učencev, da so se 
preizkusili v tej disciplini. 

Učenci so goste izredno lepo sprejeli in jih nagradili z navdušenjem in bučnim 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx?PageView=Shared
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx?PageView=Shared


aplavzom, nakar so, obogateni z novim znanjem in novimi izkušnjami, zaključili dan. 

 



 



 

  

Več slik si lahko ogledate na spodnji povezavi: 

Šolsko leto 2012_13  

(KLIKNITE)  

  

 
 

14. junij 2013   

 

V okviru Unescovega projekta Dediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik, 
je naša šola v petek, 14. junija, posvojila Jožefov studenec. S tem smo se zavezali, 
da bomo spoznavali in skrbeli za Jožefov studenec, ga vključevali v raziskovalne in 

druge šolske aktivnosti in se pri tem povezovali s strokovnimi in krajevnimi 
ustanovami. 
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Jožefov studenec smo izbrali, ker je zgodovina Studencev močno povezana z izvirki, 
ohranjanje vodnih virov pa je naša naloga v sedanjosti in prihodnosti. Prav zato so 

Združeni narodi razglasili leto 2013 za mednarodno leto Voda nas povezuje. 

Listino o posvojitvi Jožefovega studenca so podpisali ravnateljica naše šole mag. 
Sonja Filipič, predsednik Turističnega društva Studenci Stanislav Koler in petošolka 

Izabela Štok kot predstavnica učencev. 

 

Se vidimo pri Jožefovem studencu. 

Koordinatorica Unesca ASPnet 

                                                                                                                                        
                                                                              Andreja Lorenci 
 

Maj 2013   
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IZJEMEN USPEH mladih raziskovalk naše šole v projektu  

»MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA« 

Tudi v šolskem letu 2012/13 so učenke naše šole z mentoricami sodelovale v projektu 
 »Mladi za napredek Maribora«.  

 

Pripravile so tri raziskovalne naloge.  

Dosežki so bili izjemni. 

Avtor Mentor Naslov naloge Dosežek  

Barbara Polc 
Maja Žgajnar 

Stanka 
Smojver 
Julijana 
Djaković 

Skrite pošasti Prvo mesto 
Zlato priznanje 
       160 točk 

Cecilija Matul 
Tinkara Ketiš 

Manja Flisar 
Šauperl 

Slavni virtuozi in umetniki na 
mariborskih odrih med letoma 
1918 - 1941 

Prvo mesto 
Zlato priznanje 

162 točk 

Veronika Zala Štok 
Maša Antončič 

Andreja 
Lorenci  

Maribor – PROSTOR ZA VSE  
Položaj invalidov v Mestni občini 
Maribor 

Četrto mesto 

Srebrno priznanje 
150 točk 

  

Vsem prisrčne in iskrene čestitke. 

Ravnateljica 
mag. Sonja Filipič  

 

1. junij 2013  [2]  
  

 

IZLET OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA V AVSTRIJO 
 

V soboto, 1. junija 2013,  se je 23 učencev razredne stopnje skupaj s starši in v 

spremstvu treh učiteljic odpravilo v kraj Kapfenberg in v živalski park Preding. 

Po prihodu na srednjeveški grad Oberkapfenberg smo si najprej privoščili odmor za 

malico. Nato smo si ogledali prikaz leta posameznih ptic ujed. Beloglavi orel po 

imenu Aqua, velika uharica Budo ter še posebej jastreb Einstein so na nas naredili 

velik vtis. Imeti priložnost in si od blizu ogledati ptico ujedo ni povsem običajna 

zadeva. Sledil je individualen ogled razstave v prvem nadstropju gradu in ponovno 

kratek odmor. Nato so se otroci in starši udeležili enourne delavnice. Otroci so v tem 

času spoznali življenje vitezov, si ogledali njihovo orožje, življenjske prostore in si 

nadeli nekaj kosov oblačil iz obdobja srednjega veka. Starši so se v tem času 

pomerili v t.i. viteških igrah in razglasili prve tri tekmovalce, ki so si priborili največ 

točk. 
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Sledila je vožnja proti južnem delu avstrijske Štajerske, kjer se 30 kilometrov JZ od 

Graza nahaja majhen kraj Preding in naša pot se je ustavila v tamkajšnjem parku 

domačih in divjih živali. Obiskovalci lahko med ogledom hranijo lame, opice, osle, 

ponije in še mnogo drugih živali. Pred odhodom domov so otroci uživali na različnih 

otroških igralih, njihovi spremljevalci pa so ob hrani in pijači uživali še zadnje sončne 

žarke sobotnega poznega popoldneva. 

Dan je bil zelo prijeten in izlet bo otrokom in njihovim staršem ostal še dolgo v lepem 

spominu. 

 



 

  

Stanka Emeršič, mentorica 
 

23. maj 2013   

 

NAŠE PRIJATELJSTVO Z VRTCEM STUDENCI VREDNO VSE VEČ IN VEČ … 

V četrtek, 23. maja 2013, je ravnateljica Vrtca Studenci gospa Marjanca Karba na 
prireditvi v telovadnici OŠ Limbuš podelila naši šoli zahvalo. Le ta ni bila namenjena 
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le prijateljstvu in dobremu sodelovanju, pač pa prijazni zahvali za podarjene 
didaktične produkte za razvijanje jezikovnih sposobnosti pri otrocih. Didaktični 

kompleti so nastali v okviru projekta Frepy, skupaj s prijatelji osnovnih šol Estonije, 
Litve in Nemčije. So plod triletnega dela in strokovnega povezovanja.  

Didaktični produkt predstavlja inovacijo v slovenskem šolskem prostoru, je edinstven 
in na voljo v zelo omejenih količinah. Zato na naši šoli zelo skrbno izberemo tiste, ki 

jim produkt poklonimo. 

V soboto, 11. maja 2013, je na Studencih potekalo druženje generacij. Organizatorji 
(OŠ Janka Padežnika Maribor, Vrtec Studenci, Dom pod gorco) smo kljub dežju 
pripravili odlično druženje, kjer se je ponudila priložnost, izkazati prijateljstvo in 

zaupanje. Prav ob tej priložnosti smo Vrtcu Studenci podarili pet kompletov in Domu 
pod gorco dva kompleta didaktičnih produktov.  

Prepričani smo, da so danes že pokazali svojo uporabno vrednost …. 

zato zahvala Vrtca Studenci.  

Za izkazano pozornost se zahvaljujem tudi mi. 

 

 

 

Mag. Sonja Filipič, ravnateljica 
 

1. junij 2013  [1]  
  

 

22. DRŽAVNO TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU 
 

 
1. 6. 2013 se je v Ljubljani na OŠ Poljane odvijalo 22. državno šolsko kolesarsko 
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tekmovanje Kaj veš o prometu. 

Pomerilo se je 44 tekmovalcev kolesarjev. 
Jan Rudl je dosegel odlično 7. mesto in se je tako tudi najvišje uvrstil med 

tekmovalci kolesarji MO Maribor. 

 
ISKRENE ČESTITKE! 

  

 

  

11. maj 2013  [2]  
  

 

  

 

36. DRŽAVNO SREČANJE IN TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV 

V soboto, 11. maja 2013, je Čebelarska zveza Slovenije organizirala 36. državno 

srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev na OŠ Dob. Naša šola se je tekmovanja 

udeležila z dvema ekipama v nižji tekmovalni kategoriji. Bronasto priznanje sta prejeli 

Neža Perger in Eva Bratuša. Na tekmovanju sta sodelovala tudi Maja Pongrac in 

Tine Koritnik. 

Čestitke mladim čebelarjem! 

Mentor: Dejan Peklar 

  

 

maj 2013   

 

REZULTATI TRETJE ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA  
Z DNE 8. 5. in 9. 5. 2013 
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RAZRED  ZBRANA KOLIČINA 
PAPIRJA  

DOSEŽENO MESTO  

 5. a 1044,60 1. mesto 

7. b 964,95 2. mesto 

       1.a 540,70 3. mesto 
4.a 486,55 4. mesto 

3.b 447,20 5. mesto 

9. a 446,85 6. mesto 
3.a 303,90 7. mesto 

1.b 296,25 8. mesto 

9.b 258,40 9. mesto 
6.b 213,95 10. mesto 

4.b 192,65  

7.a 175,51  

6.a 166,45  

8.a 147,95  

2.b 147093  

8.b 133,90  

2.a 132,25  

5.b 100,00  

1.c 92,60  

         Trenutni rezultati:  

DOSEŽENO 
MESTO  

RAZRED  SKUPNA ZBRANA KOLIČINA STAREGA PAPIRJA 
PO TREH ZBIRALNIH AKCIJAH  

1. MESTO 5.a 3514,30 kg 

2. MESTO 7.b 2983,95 kg 

3. MESTO 9.a 2042,85 kg 

 

Pripravila ekokoordinatorja:  
DARKO IN MATEJA 

 
Naslednja in hkrati zadnja zbiralna akcija v tem šolskem letu bo v začetku junija 2013. 

 

11. maj 2013  [1]  
  

 

DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ 
 

V soboto, 11. maja 2013 je potekala za našo šolo že peta prireditev, ki jo krajše 
imenujemo kar Pohod generacij. Ponovno smo jo izvedli v sodelovanju z enotami 

Vrtca Studenci in Domom pod gorco. Zelo smo veseli vedno večje udeležbe saj je to 
priložnost, ko združimo igrivost, znanje in izkušnje v sproščenem duhu športa, 

ustvarjanja in druženja. 
Tokrat nas je bilo kar 800 pohodnikov in organizatorjev spremljevalnega programa, 

priključili so se čebelarji družine Peter Močnik, taborniki roda Ukročene reke, 
Prostovoljno gasilsko društvo Studenci in Lekarne Brezje. Naš program je popestril 

tudi prihod župana mesta Maribor, gospoda Andreja Fištravca, ki je slavnostno 
posadil cepič stare mariborske vinske trte pred vhodom Doma pod gorco. 
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Med prireditvijo smo obeležili še dva pomembna projekta naše šole. V okviru Unesco 
šole smo izvedli akcijo Modri stol, kjer so otroci, šolarji in starostniki opremili 

pobarvane stole z lepimi mislimi in si jih izmenjali. Tako bodo ti stoli krasili vrtec, šolo 
in dom in nam nudili počitek s prijazno besedo. V okviru projekta Comenius 

Vseživljenjsko učenje pa smo vrtec in dom obdarili z edinstvenimi, v triletnem 
projektu oblikovanimi didaktičnimi igrami FREPY. 

 



 
  

Pekrska gorca pa nas že vabi, da se tudi prihodnje leto v tako velikem število 
povzpnemo nanjo, saj nas vedno nagradi s čudovitim razgledom na Studence in 

celoten Maribor. 
 

Koordinatorica Andreja Sever 
 

25. april 2013  [2]  
  

 

VELIKI USPEH PADEŽNIKOVIH PLESALCEV 

 
15. aprila 2013 smo se udeležili področnega tekmovanja Šolski plesni festival v 

Gorišnici in poželi izvrstne rezultate. 
 

Teja Zalokar iz 4. b in Mitja Marin in 4. a sta osvojila srebrno medaljo v 
standardnih plesih za učence 2. triade. 

Srebrno medaljo je kot posameznica v modernih plesih osvojila tudi Lea Žnidarič iz 
6. a, krona uspehov 2. triade pa je bila zlata medalja Elvite Gorup iz 5. a. 

Ponosni smo tudi na zelo dobre uvrstitve vseh naših tekmovalcev  2. in 3. triade. 
 

Čestitamo plesalkam modernih plesov  3. triade, ki so se ekipno uvrstile na 
3. mesto, osvojile bronasto odličje in se tako uvrstile na državno tekmovanje. 
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Prav tako čestitamo mentorjem plesnih parov Koraljki Čeh in Dejanu Peklarju ter modernih plesov, 
Andreji Sever in Davorju Bozovičarju. 

 

Marec, april 2013   

 

                                     

ASTRONOMSKI VEČERI 

V marcu in aprilu so na naši šoli potekali astronomski večeri. Na dvorišču šole smo 

se zbrali učenci, ki obiskujemo izbirna predmeta »Daljnogledi in planeti« in »Zvezde 

in vesolje« ter učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost »Zgodnje naravoslovje« z 

učiteljico Petro Erjavc. Veseli smo, da so se nam pridružili tudi starši. 

Na jasnem nebu, posutem z zvezdami, smo prepoznali nekaj ozvezdij (Oriona, Veliki 
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voz, Kasiopejo) in opazili zvezdno kopico Plejade. Poiskali smo zvezde zimskega 

šesterokotnika in spoznali, da je ena izmed zvezd na nebu bila pravzaprav planet 

Jupiter. Ko smo planet opazovali s teleskopom, smo ob njem videli tudi njegove štiri 

največje lune. Seveda pa smo na nočnem nebu opazili tudi našo spremljevalko Luno. 

Ko smo jo pogledali skozi teleskop smo se prepričali, da je zares takšna kot na 

slikah, polna kraterjev. Pogled nanjo in planet Jupiter je bil zares nekaj posebnega in 

za vse nas lepo doživetje. 

 

 

Učiteljica:  Suzana Tomšič Mavrič 

                                                                                                       

 

25. april 2013  [1]  
  

 

ZAKLJUČEK PREŽIHOVE BRALNE ZNAČKE 
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Vse zveste bralce smo tudi letos nagradili. Obiskala nas je prav posebna gostja, 
čarovnica Jurka Burka, junakinja mladinskih knjig pisateljice Jasne Markuš. 

S seboj je pripeljala tudi ilustratorko in urednico založbe Pivec. Učenci so uživali v 
družbi Jurke Burke ter delavnicah risanja in pisanja. Njihove izdelke je Jurka Burka 
odnesla s seboj, saj se mora v miru odločiti kateri izdelki bodo nagrajeni s knjižnimi 

nagradami. 
 

Zelo smo veseli, da število bralcev iz leta v leto narašča, prepričani pa smo, da je 
temu tako tudi po zaslugi zanimivih gostov, ki vsako leto obiščejo naše ljubitelje knjig. 

 
                                                  





April 2013  [2]  
  

 

20. MEDOBČINSKO TEKMOVANJE  KAJ  VEŠ  O  

PROMETU 
 

 













 






 
 





  
  

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx?PageView=Shared
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx?PageView=Shared






April 2013  [1]  
  

 

PONOVNI USPEH MLADE PISATELJICE 

Društvo slovenskih pisateljev vsako leto aprila organizira Slovenske dneve knjige. 
Namen prireditve je širiti bralno kulturo in približati leposlovno knjigo mlajšim in 

starejšim bralcem. V sodelovanju s KUD-om Sodobnost so tudi letos razpisali literarni 
natečaj, na katerega smo se, tako kot vsako leto, tudi mi odzvali. 

Na naši šoli namreč sodelujemo v raznolikih aktivnostih, povezanih s spodbujanjem 
bralne kulture. 

Zato smo zelo ponosni in veseli, da je spis naše učenke Lee Diane Dajčman iz 6.a 
razreda, bil že drugič zapored med dvema najboljšima na V. stopnji natečaja. 

 

Čestitamo, Lea Diana! 

 

Koraljka Čeh, mentorica 

  

Povezavo do besedila si lahko ogledate na spodnji povezavi: 

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor > Dogodki II. triada > Objave  
 

Berlin, april 2013   

 

S PA-DEŽNIKOM V BERLIN  
(10. 4. – 14. 4.  2013) 

 
Že četrto leto zapored v okviru nadstandardnega programa naše šole odkrivamo 

lepote in znamenitosti evropskih prestolnic. Potovanje je namenjeno vsem 
zainteresiranim učencem od 6. do 9. razreda. Letos smo se odpravili v Berlin, 

prestolnico Nemčije. 
 

Obiskali smo nemški parlament ali Bundestag, se sprehodili skozi sobane kraljevih 
dvorcev v Potsdamu, občudovali zvezde in vesolje v berlinskem Planetariju. Poklonili 

smo se spominu na žrtve 2. svetovne vojne in holokavsta, z zanimanjem smo po 
mestu spremljali ostanke berlinskega zidu, se nastavljali objektivom pred 

Brandenburškimi vrati in ostalimi berlinskimi znamenitostmi. Z obiskom muzejskega 
otoka smo stopili korak bliže zgodovini in skozi neprecenljive zaklade muzejev v živo 

občudovali sledi daljne preteklosti. 
 

In se, tako kot vedno, imeli odlično! 
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Koraljka Čeh, mentorica 
  

Več fotografij si lahko ogledate na spodnji povezavi: 
                                                                                                                          
 Os n ov na  š o l a  J a n ka  Pa dež n i k a  Ma r i bo r  >  Ga l e r i j a  >  NOV ICE  >  Šo l s ko  l e t o  2012_ 13  >  

Be r l i n_ ap r i l  2 01 3    
 

15. april 2013   

 

SVETOVNI DAN PROSTOVOLJSTVA MLADIH 

 

Ob svetovnem dnevu prostovoljstva mladih smo učenke in učenci devetih razredov 

OŠ Janka Padežnika Maribora obiskali Dom pod gorco. Z oskrbovanci smo se podali 

na kratek sprehod po okolici doma. Vreme je bilo kot naročeno. Na svežem zraku 

smo ob sprehodu z oskrbovanci spregovorili nekaj besed, opazovali naravo in 

svetlice, ki so komaj pokukale na plan. Ob koncu smo oskrbovance pospremili do 

njihovih sob, z nekaterimi pa smo še malo poklepetali. Nekateri izmed nas so bili tudi 
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nagrajeni, drugi pa so navezali stike kar z vsemi. Vidimo se kmalu, v soboto, 11. 

maja 2013, na Pohodu generacij. 

 

 



 

  

 Več slik si lahko pogledate na spodnji povezavi:  

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor > Galerija > NOVICE > Šolsko leto 2012_13 > 

Svetovni dan prostovoljstva mladih (15. april 2013) 

  

  
 

22. marec 2013   

 

http://www.padeznik-mojasola.si/default.aspx
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%202012%5F13
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx?PageView=Shared
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx?PageView=Shared


SVETOVNI DAN VODA 2013  
»Mednarodno leto sodelovanja na področju 

voda« 
Program Svetovnega dneva voda v Mariboru 

Aktivnosti v Mariboru, 
22. marca 2013 

 

V okviru svetovnega dneva voda smo se učenci petih razredov naše šole 
udeležili krožne vodne poti »OD PITNE DO ODPADNE VODE«. 

Dejavnost je potekala v sodelovanju z Mestna občino Maribor, Inštitutom za 
ekološki inženiring, Filozofsko fakulteto Maribor, Mariborskim vodovodom in 

Aquasystemsom. 
 

V Mestnem parku smo se zbrali in peš odšli na Piramido. Z nje je bil lep razgled na 
različno rabo prostora, ki ima velik vpliv na podzemne in površinske vode. Mag. Irena 
Kopač z Inštituta za ekološki inženiring in dr. Igor Žiberna s Filozofske fakultete 
Maribor sta nam predstavila hidrološke in vremenske razmere in njihov vpliv na 
podzemne vode.  
Nato smo se odpravili peš do črpališča Vrbanski plato, kjer nam je predstavnik 
Mariborskega vodovoda predstavil črpališče in vodarno.  
Sledil je ogled Centralne čistilne naprave v Dogošah.  
Poglavitni cilj projekta je osveščanje in informiranje ljudi o dejstvih, povezanih z našo 
reko, in izboljšanju odnosa do narave.  
 

Marija Črnčič 
 



 



 



  
 
Nekega sončnega dne smo se odpravili na ogled poti »Od pitne do odpadne vode«.  
Najprej smo šli na Piramido, kjer je bil zelo lep razgled in smo si lažje predstavljali, 
kar nas je gospod Igor Žiberna naučil. Bilo je zelo zanimivo. Povedal je, koliko suše 
je bilo v preteklih letih. Spremljali so nas tudi študentje Filozofske fakultete Maribor. 
Ko smo prišli s Piramide, smo videli veliko manjših hišk, ki v resnici niso bile hiške, 
ampak črpališča vode na Vrbanskem platoju. V enega od črpališč smo šli tudi mi. 
Tam je bilo ogromno ventilov in ročk. V tem prostoru je bilo zelo toplo, saj je bila voda 
tista, ki je grela prostor. Kasneje smo se odpravili na ogled vodarne. Tam je bilo zelo 
zanimivo, saj nam je vodič pokazal, kako čistijo vodo. Čistilke so celo ribe - mlade 
postrvi. Njihovo delo je, da plavajo v nasprotni smeri toka vode. Če je ribica poginila, 
je pomenilo, da je voda onesnažena in jo je odneslo proti toku v korito, kjer so lahko 
delavci videli, da voda ni pitna in so jo morali prečistiti. 
Meni je bilo zelo všeč, kako smo izkoristili dan, ker sem se zelo veliko naučila. To 
znanje mi bo v prihodnosti zelo koristilo. 
 
Maša Kneževič, 5. a razred 
  

  

Več slik si lahko ogledate na povezavi:   
Osnovna šola Janka Padežnika Maribor > Galerija > NOVICE > Šolsko leto 2012_13 > OD PITNE DO 
ODPADNE VODE (5. razred)   
 

14. februar 2013   
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NASTOP V DOMU POD GORCO 

 
V zasneženem valentinovem jutru smo se odpravili na drugo obletnico Doma pod 
gorco. Naša šola redno sodeluje z domom, zato so nas povabili, da nastopimo na 
slavnostni prireditvi. Nastopili smo s plesnimi pari in zaplesali angleški valček in ča – 
ča - ča. 
 

        

 



  

Na prireditvi so nastopili tudi otroci iz vrtca Studenci, ki so zapeli nekaj pesmi, ter 
starostniki iz doma, ki so peli in zaigrali lutkovno igro. Po končani prireditvi in 
pogostitvi smo se zadovoljni vrnili v šolo, saj smo s svojim nastopom ponovno 
navdušili vse goste. 
 

Ana Plavčak, 4. a in Deja Vinder, 4. b 
 

12. februar 2013   

 

PUSTOVANJE NA PADEŽNIKU S KURENTI IN 

DIVJIMI MAČKAMI 
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26. januar 2013   

 

PLESNE DELAVNICE 
 

26. januarja smo se mladi, nadobudni plesalci, ki na naši šoli obiskujejo interesno 
dejavnost plesni pari odpravili v plesno šolo Plesna dimenzija. Ti so nam nesebično 
in prijazno ponudili že tretje leto zapored brezplačne plesne delavnice. Naučili smo 

se tri plese: španski Paso Doble, vročo Sambo in poskočni Merengue. Tako se 
preživljanje prostega časa in zdravega načina življenja, seveda ob smehu, plesu, 
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veselju pri plesnih parih zares splača. Na koncu našega dopoldneva smo svoje 
plesne korake predstavili še staršem. Dan je bil zabaven, zanimiv in poln plesnih 

korakov. 
 

Maša Antončič, 9.b 

  

 
 

Tržnica znanja_naravoslovna delavnica (25. januar 2013)   

 

V sklopu projekta Tržnica znanja smo v petek, 25. 1. 2013, organizirali naravoslovno 
delavnico. Delavnica je bila namenjena učencem, ki obiskujejo interesno dejavnost 

Zgodnje naravoslovje in izbirni predmet Astronomijo ter učencem, ki obiskujejo 
dejavnost Biologijo in naravoslovje. Delavnica z naslovom Planetarij, je potekala v 

šolski telovadnici. V postavljenem planetariju smo si ogledali vesolje, zvezde in 
planete. Seznanili smo se z ozvezdji in zgodbami povezanimi z njimi, naučili poiskati 
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zvezdo Severnico, potovali do planetov Jupiter, Mars in Saturn. Videli smo najbližje 
meglice, primerjali velikost zvezd in ugotovili, da je naše Sonce zelo majhno v 

primerjavi z drugimi večjimi zvezdami. Delavnica nam je dala občutek, kakor da z 
vesoljsko ladjo potujemo po vesolju. Pričakovanja in vtisi po delavnici, se pri učencih 

razlikujejo. 
 
  

Mentorice: 
Petra Erjavc, Stanka Smojver, Suzana Tomšič Mavrič 

 

 
 



 
  

 
»Bilo je super! V planetariju se mi je zdelo kot, da smo leteli z raketo med zvezdami 

po vesolju. Še kdaj si ga želim obiskati.« (Katja Mavrič, 1. B) 

  

 

»Skozi odpritno so nas učitelji napotili v temen prostor. Posedli smo v krogu in 

dogodivščina se je začela. Gospod je na oboku nad nami pričaral ozvezdja, osončja, 

galaksije, meglice in komete. Seznanil nas je z orientacijo na nebu, razlagal nebesne 

pojave in nam za konec predvajal dva krajša filma. Bila sem očarana.« (Kaja 

Hauptman, 6. B) 

  

 

»Preden sem se udeležil delavnice, sem imel drugačna pričakovanja. Planetarij me je 

zelo navdušil. Naučil sem se veliko novih stvari, ki jih prej nisem vedel. Delavnica je 

bila izvedena v napihljivi kupoli. V sredini kupole je bil projektor, ki je projeciral nočno 

nebo. Počutil sem se, kot da potujem skozi vesolje. Vsem, ki imate možnost obiska, 

vam priporočam. Ne bo vam žal.« (Matic Premužič, 9. B) 

 

 

 

Januar 2013   
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IMEJMO ŽIVALI RADI 

je delovni naslov akcije, ki poteka na naši šoli od druge polovice meseca novembra 

lanskega leta. Aktivnosti smo se lotili na pobudo bivšega učenca šole dr. Eriha 

Tetičkoviča, ki je tudi sam velik ljubitelj živali in častni član Društva za varstvo in proti 

mučenju živali Maribor. Na osnovi pobude učenke in učenci ustvarjajo literarna in 

likovna dela, ki v svoji vsebini izražajo odnos do živali ter skrb za njihovo življenje in 

bivanje. Izbrana literarna in likovna dela bodo objavljena v samostojni knjigi, ki bo 

izšla v spomladanskih mesecih. Ob izidu knjige bo na šoli svečana predstavitev, na 

kateri bodo prisotni tudi ljudje iz javnega življenja, ki izražajo srčno kulturo do živali. V 

času ustvarjalnega dela se je porodila ideja o obisku Zavetišča za živali v Mariboru. 

Ker tja nismo želeli oditi praznih rok, smo zbirali stvari, ki jih živali v Zavetišču najbolj 

potrebujejo. Tako smo zbirali hrano za pse in mačke ter deke, ki zlasti v mrzlem 

zimskem času še kako pridejo prav. Skupaj smo v petih dneh zbrali 682 kilogramov 

hrane in 59 dek. Ker je bilo zbrane hrane in dek znatno več, kot smo načrtovali, 

navdušenje učencev pa izjemno, smo se odločili, da Zavetišče za živali 

»nagradno«obišče več učencev, kot smo sprva načrtovali. Zato v nadaljevanju 

objavljamo rezultate zbranega po oddelkih: 

RAZARED KOLIČINA HRANE V 
KILOGRAMIH 

KOLIČINA DEK 

1.a 20,1 7 

1.b 29,1 2 

1.c 21,2 7 

2.a 21,0 2 

2.b 25,0 9 

3.a 27,7 0 

3.b 10,7 3 

4.a 59,6 2 

4.b 42,2 2 

5.a 55,2 7 

5.b 29,1 5 

6.a 14,6 2 

6.b 108,0 6 

7.a 68,4 3 

7.b 77,8 1 

8.a 30,2 3 

8.b 21,0 0 

9.a 11,4 1 

9.b 10,0 0 

SKUPAJ 682,3 62 



Zavetišče za živali v Mariboru so na osnovi količine zbranega obiskali učenke in 

učenci devetih oddelkov. Učenke in učenci 6.b in obeh sedmih razredov so Zavetišče 

obiskali 17. januarja, učenke in učenci 5.a in obeh četrtih razredov pa 24. januarja 

2013. Prvo in drugošolčki se bodo na obisk odpravili 31. januarja 2013. Prepričani 

smo, da je vmesna aktivnost do izida knjige čudovito uspela. Ob zbrani količini hrane 

in dek govorimo o uspehu, dosežku. Vendar uspeh ni najpomembnejši, pomembna 

sta srčnost in humanitarost, predvsem pa zavedanje in občutek, da živalim 

pomagamo v najtežjem času, pozimi. 

 

Z učiteljicami in učitelji smo na vas, učenke in učenci, zelo ponosni. Želimo, da 

s tako plemenitim razmišljanjem nadaljujete vsakodnevno šolsko delo in svoja 

ravnanja v prostem času. Lepo se zahvaljujemo tudi staršem, starim staršem 

ter vsem, ki ste otrokom v akciji pomagali. 

Skupaj smo opravili izjemno delo. 

 

mag. Sonja Filipič, ravnateljica 
 

December 2012   

 

PREDBOŽIČNI IZLET V CELOVEC 

Letos smo že četrtič izpeljali predbožični izlet, prvič na avstrijsko Koroško.  

Kljub zelo mrzlemu zimskemu sobotnemu jutri smo se podali na pot, ki je zaradi 
snežnih razmer trajala skoraj 4 ure.  

Glavno mesto avstrijske zvezne dežele Koroške, Celovec ob Vrbskem jezeru, nas je 
pričakal s snežno odejo. Pozdravili smo našo vodičko, gospo Irene, in se v dveh 
skupinah odpravili v mesto. Učenci so obiskali Mestno galerijo, kjer so bili prisrčno 
sprejeti. Ogledali so si razstavo del znanega španskega umetnika Antonia de Felipa 
in po ogledu so učenci preizkusili svoj še umetniški talent s pomočjo servietne 
tehnike. Njihovi izdelki bodo zagotovo hranjeni pod božičnim drevescem.  

Starši so v tem času imeli ogled mestnega jedra z vodičko. Pripoved o nastanku 
mesta in o nastanku Vrbskega jezera jim bo zagotovo ostala v lepem spominu.  

Del popoldneva je bilo namenjenega prostemu času oz. samostojnemu ogledu 
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božičnega sejma, nakupovanju, ipd.  

Pozno popoldne, ko so v mestu že zasijale božične luči, smo se odpravili domov.  

 

Več slik si lahko ogledate na:  

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor > Galerija > NOVICE > Šolsko leto 2012_13 > 
Celovec_dec2012  

  

Zapisala: Stanka Emeršič 
 

10. oktober 2012   

 

INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA NA AVSTRIJSKO ŠTAJERSKO 

 

Letos smo že tretje leto zapored organizirali interdisciplinarno ekskurzijo v 
Riegersburg, ki se nahaja v jugovzhodnem delu avstrijske Štajerske.  

Pot od Maribora do omenjenega kraja nas je peljala po regionalni cesti, kjer so 
učenci lahko opazovali pokrajino. Ko smo prispeli v kraj Riegersburg, smo se 
povzpeli na vrh hriba, ki je vulkanskega nastanka. Med vzponom so pogovori 
pogosto zašli v čas srednjega veka in naša domišljija je imela veliko opravka s tem, 
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kako so nekoč na vrh hriba nosili vso hrano, orožje, ipd. 

Nato smo obiskali ptice ujede, ki so zelo nizko letele nad našimi glavami, ki smo jih 
morali ves čas spretno umikati, da ni prišlo do »nesreče«. Po predstavitvi letov ptic 
ujed smo si jih še pobliže ogledali v kletkah in hkrati reševali delovne liste. Sledil je še 
en kratek vzpon do srednjeveškega gradu, kjer smo imeli malico in nadaljevali z 
reševanjem delovnih listov. Sledil je ogled grajskega muzeja na temo Čarovniški 
procesi v srednjem veku - ponovno priložnost za našo domišljijo o mučilnih prizorih iz 
tistih časov. 

Interdisciplinarno ekskurzijo smo »sladko« zaključili, saj smo si ogledali še tovarno 
čokolade Zotter, ki se nahaja le streljaj od gradu Riegersburg. Kratek, a poučen film o 
biološki pridelavi kakavovca je bil uvod v »sladek« sprehod po tovarni, kjer smo 
okušali čokolado na tisoč in en način. Pred odhodom domov smo v njihovi trgovini s 
čokoladami zapravili še kak evro. 

                                                                    

 

                                                                                    

Zapisala: Stanka Emeršič 
 

8. in 9. oktober 2012   

 

REZULTATI PRVE ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA 

Prva zbiralna akcija v letošnjem šolskem letu se je uspešno zaključila. S skupnimi 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx?PageView=Shared
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx?PageView=Shared


močmi in predvsem ob podporni naših staršev, smo zbrali kar 10.068 kg starega 
papirja.  

V prvi zbiralni akciji se je najbolje izkazal 7. b razred, ki je zbral največ starega 
papirja in sicer 1379,3 kg. Na drugem mestu po zbrani količini je 9. a razred, ki je 
zbral  1290 kg papirja, na tretjem mestu pa 3. b razred, ki je zbral 1141,5 kg starega 
papirja.  

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

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

                                                                                                    

                                                                       1. ZBIRALNA AKCIJA 

STAREGA PAPIRJA 

                                                                                         8. 10. 2012 – 9. 

10. 2012 

RAZRED ZBRANA KOLIČINA 
PAPIRJA 

DOSEŽENO 
MESTO 

1. a 252,1 kg  

1. b 649    kg 6. mesto 

1. c 217    kg  

2. a 416,9 kg 10. mesto 

2. b 142,8 kg  

3. a 107    kg  

3. b 1141,5 kg 3. mesto 

4. a 402,5 kg  

4. b 707,3 kg 5. mesto 

5. a 953,7 kg 4. mesto 

5. b 208    kg  

6. a 481,8 kg 8. mesto 

6. b 432,7 kg 9. mesto 

7. a 592,5 kg 7. mesto 

7. b 1379,3 kg 1. mesto 

8. a 265,5 kg  

8. b 78    kg  

9. a 1290    kg 2. mesto 

9. b 352    kg  

Trenutni rezultati: 

DOSEŽENO 
MESTO 

RAZRED SKUPNA ZBRANA KOLIČINA STAREGA 
PAPIRJA PO 1. ZBIRALNI AKCIJI 

1. MESTO 7. b 1379,3 kg 

2. MESTO 9. a 1290    kg 



3. MESTO 3. b 1141,5 kg 

  

 

Pripravila ekokoordinatorja: Darko Kožič in Lidija Šauperl 
 

13. oktober 2012   

 

  

 

»DROBTINICA« 
MARIBOR 

  
 

V soboto, 13. oktobra 2012, je naša šola sodelovala v akciji 
Drobtinica v trgovini Planet Tuš na Studencih. S prostovoljnim 
prispevkom za kruh so se zbirali prispevki za prehrano pomoči 
potrebnih osnovnošolskih otrok. Sodelovali sta tudi naši osmošolki 
Clarissa Rošker in Živa Špindler.  
 
 
Sponzorji akcije Drobtinica: 
-       Miklavške pekarne A&VLešnik d.o.o. Nad izviri 24, 2204 

Miklavž/Dr.P, 
-       Pekarna Štuhec, Limbuška cesta 72, 2000 Maribor, 
-       Dom pod Gorco,  
-       Pekarna Marjan Zrkovci, 
-       Demiri Sefedin, s.p. 
-       Mercator. 
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Hvala vsem za prispevke. 
 

Mentorja: 
Dejan Peklar 

Tamara Škafar Vogrin 
 

4. oktober 2012   

 

KNJIŽNIČNA ČAJANKA, 4. 10. 2012 
 
V tednu otroka smo se odločili šolska dogajanja obogatiti s še eno dejavnostjo, 
knjižnično čajanko. 
 
 
Oktober je mednarodni mesec šolskih knjižnic in tudi mi smo se odzvali povabilu 
Mednarodnega združenja šolskih knjižničarjev in se odločili prispevati k promociji 
šolske knjižnice. Želeli smo v knjižnico privabiti tudi družine naših učencev, njihove 
starše, stare starše, jim omogočiti, da si tisti dan lahko izposodijo kakšno knjigo, saj 
je sicer šolska knjižnica namenjena le našim učencem in zaposlenim na šoli.  
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Tekom dopoldneva so v knjižnici potekale bibliopedagoške ure, popoldne pa so 
članice knjižničarskega krožka najmlajšim učencem prebirale pravljice, medtem ko so 
si starši z zanimanjem ogledovali knjižne police in si izposodili kakšno knjigo. 
 
Ker si pa naša šola prizadeva izboljšati bralno pismenost in smo zelo aktivni na tem 
področju, smo si pri izhodu iz knjižnice omislili majhno čajnico, kjer so naši 
obiskovalci lahko posedeli, dobili zgibanko Bralne značke Otrok, branje, odrasli in ob 
skodelici okusnega čaja poklepetali o … čem drugem kot pa seveda – o knjigah. 
  

               



 
 

Koraljka Čeh 
 

3. oktober 2012   

 

TEDEN PROMETNE VARNOSTI 
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V času od 1. do 6. oktobra 2012 poteka v Sloveniji TEDEN PROMETNE VARNOSTI. 

V okviru Tedna prometne varnosti je tudi letos bila naša šola izbrana za srečanje 

osnovnošolcev pri županu Mestne občine Maribor. 

Z veseljem smo se odzvali vabilu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

MO Maribor. Srečanje je potekalo 3. oktobra 2012 v Mestni hiši Rotovž v Mariboru. 

 

Prometno situacijo v okolici naše šole sta v sliki in besedi nadvse odlično predstavila 

učenca 

Nejc  Vute in Agim Jašaraj, ki sta tudi uspešna in aktivna kolesarja. 

 

Več o naših predlogih in pobudah s področja prometne varnosti v okolici naše šole si 

boste v kratkem lahko prebrali v rubriki ''Varno v prometu''. 

  



 

 

mag. Sonja Filipič 

Janja Zimšek 
 

26. september 2012   

 

EVROPSKI DAN JEZIKOV 

 

Na šoli smo že 9. leto zapored obeležili 26. september, evropski dan jezikov. 

Učencem prvih razredov so se pridružili otroci iz vrtca Studenci – enota Poljane, 
enota Pekrska in enota Iztokova. Veseli in vedoželjni otroci  so se razdelili v devet 
skupin, kjer so jih učiteljice, vzgojiteljice ter učenke šole učile pesem Glava, rame, 
noga, prst v slovenščini, angleščini in nemščini. Za lažje razumevanje besedila je 

vsaka skupina naredila obris otroškega telesa in ga pobarvala. Ob zaključku našega 
druženja smo vsi zbrani skupaj zapeli omenjeno pesem v vseh treh jezikih. 

Naše enourno druženje se je zaključilo v jedilnici šole, kjer smo se okrepčali z 
dopoldansko malico. 
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Vodja projekta: Stanka Emeršič 
 

14. in 15. september 2012   

 

FREPY ZA NAŠE OTROKE 

 
Predstavnice Andragoškega zavoda Maribor (Irena Urankar, Helena Matavž) in OŠ 
Janka Padežnika Maribor (ravnateljica mag. Sonja Filipič, Andreja Sever in Koraljka 
Čeh) smo se 14. in 15. septembra, v okviru projekta FREPY, v katerem so nastali 
otrokom prijazni materiali za razvijanje jezikovnih sposobnosti, udeležile mednarodne 
konference v Litvi, z naslovom Pomagajmo otrokom s primanjkljaji na govornem in 
jezikovnem področju. Na konferenci sva Koraljka Čeh in Andreja Sever predstavili 
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projekte, s katerimi želimo izboljšati bralno pismenost na naši šoli.   
Interaktivna in klasična gradiva, nastala v 3-letnem projektu Frepy, dopolnjujejo 
pomanjkljive vire na področju razvijanja bralne pismenosti in drugih jezikovnih veščin. 
Njihova privlačna oblika in prijaznost za uporabo so navduševale učence, učitelje in 
strokovno javnost že pred uradno predstavitvijo na omenjeni konferenci v Kaunasu v 
Litvi. Ker je projekt financiran iz evropskih sredstev v okviru Programa 
Vseživljenjskega učenja- Comenius, so gradiva brezplačna za uporabo. V naslednjih 
mesecih jih bomo v okviru javnih predstavitev in konferenci razdelili slovenskim 
šolam in vrtcem, ki se bodo zanimale za nove načine, kako pomagati otrokom in 
šolarjem.  
 
                                                                

 
Zapisali: 

Andreja Sever 
Koraljka Čeh 

  
 

Junij 2012   

 

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

 

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

mesto so potekale 19. in 20. junija 2012. Učenci so po prisrčni dobrodošlici spoznali 
dela svetovno znanega arhitekta in umetnika Friedensreicha Hundertwasserja in so 
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po njegovem vzoru poslikali kreativne zgradbe iz mavca. V popoldanskem času so v 
tamkajšnji telovadnici šole pod mentorstvom lokalne arhitektke s pomočjo volne, 

palic, kartonskih škatel in blaga sestavljali lastno mesto. 

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

  

 

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

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

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

Gradec, nasvidenje prihodnje leto! 

Več slik si lahko ogledate na: 

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

Marija Črnčič 
 

9. junij 2012   

 

IZLET V AVSTRIJO 

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

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

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

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

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

Prihodnje leto pa nas bo pot popeljaja …. 

 

Zapisala: Stanka Emeršič 
 

junij 2012  [2]  
  

 

PEVSKI ZBORI OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 

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

posluha ter se navadili na zborovsko petje in nastopanje. 

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

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

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

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

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

Štuklja. Kaj takega še niste doživeli! 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 



 

 

 

junij 2012  [1]  
  

 

ZAKLJUČEK ŠPORTNIH DEJAVNOSTI NA ŠPORTNEM VIKENDU 

 
 

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

 
Cvetka Ferletič 
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1. junij 2012  [2]  
  

 

USPEH NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU V ŠPF 

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

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

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

  
 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx?PageView=Shared
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx?PageView=Shared


 
 

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

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

prejela za to zaslužen pokal.  
 

Cvetka Ferletič, Dejan Peklar 
  

Več slik si lahko ogledate na naši spletni strani pod postavko: Galerija > NOVICE > 
Šolsko leto 2011_2012 > Državno tekmovanje v ŠPF 1. junij 2012 

 

1. junij 2012  [1]  
  

 

 

 

   

OŠ JANKA PADEŽNIKA – KULTURNA ŠOLA 2012 

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

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

2012, na zaključni prireditvi v Vačah razglasil imena 48 osnovnih šol, ki so si letos 
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prislužile naziv "kulturna šola". Med njimi je tudi naša šola. Priznanje je podeljeno za 

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

»kulturna šola«do leta 2015. 

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

izstopajo na posameznem področju kulturnega udejstvovanja in ustvarjanja 

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

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

posebno  priznanje za izjemne kulturne dosežke na področju medkulturnega in 

medetničnega sodelovanja. 

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

Matej Melanšek. Spremljali sta jih učiteljica koordinatorica Tamara Škafar in 

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

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

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

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

mize na temo Kulturne dejavnosti učencev med šolo in društvom. 

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

Kulturno udejstvovanje na kateremkoli področju delovanje šole pomeni dodatno 

popotnico za nadaljnje šolanje in življenje. 

Iskrene čestitke! 



  

 

mag. Sonja Filipič, ravnateljica 

 

 


